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U dient mogelijk actie te ondernemen
naar aanleiding van deze brief.
Indien u vragen heeft, kunt u onze
website bezoeken
www.rsagroup.com/brexit
of telefonisch contact met ons
opnemen via +44 121 441 7701
of een e-mail sturen naar
RSABrexit@Equiniti.com

29 augustus 2018
Geachte mevrouw, meneer,

Voorgestelde overdracht van verzekeringsactiviteiten als reactie op de Brexit
Uit onze gegevens blijkt dat u een verzekering of verzekeringspolissen hebt, of een of meerdere
vorderingen hebt ingediend op basis van een verzekering of verzekeringen die zijn gesloten door Royal
& Sun Alliance Insurance plc (RSAI) via een of meer van haar vestigingen in Frankrijk, Spanje,
Nederland, België en Duitsland (de EER-vestigingen).
We schrijven u dan ook om u van belangrijke informatie te voorzien met betrekking tot de voorgestelde
overdracht van de verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten van de EER-vestigingen van RSAI (de
EER-filialen), waaronder uw polis(sen) en/of claim(s), aan RSA Luxembourg S.A. (RSAL), een
dochteronderneming van RSAI Incorporated in Luxemburg. RSAL is goedgekeurd door de minister van
Financien van Luxemburg en staat onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder voor het
verzekeringswezen: het Commissariat aux Assurances (CAA).
De voorgestelde overdracht is onderworpen aan alle noodzakelijke toestemmingen van regelgevende
instanties en wordt, indien goedgekeurd, naar verwachting onmiddellijk na middernacht (VK-tijd) op 1
januari 2019 van kracht.

Achtergrond
Als gevolg van de verwachte terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk ((VK) uit de Europese Unie (EU)
(algemeen bekend als "Brexit"), onderneemt RSAI de nodige stappen om een nieuwe juridische entiteit,
RSAL, op te richten in Luxemburg. RSAI stelt voor de EER-filiaalactiviteiten over te dragen, evenals
bepaalde andere activiteiten, aan RSAL. Deze veranderingen zijn nodig om te waarborgen dat wij ook
na de Brexit onze activiteiten in Europa kunnen blijven voortzetten. Indien de voorgestelde overdracht
niet plaatsvindt en het VK zich terugtrekt uit de EU, dan is het RSAI wettelijk mogelijk niet toegestaan
om na de Brexit geldige vorderingen uit te betalen in verband met de activiteiten van filialen in de EER.

De overdrachtsprocedure
De voorgestelde overdracht zal worden verwezenlijkt via een regeling voor de overdracht van
verzekeringsactiviteiten (Regeling) hierbij gebruikmakend van de voorzieningen van Deel VII van de
Financial Services and Markets Act 2000 (Engelse wet van 2000 inzake financiële diensten en
markten).
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RSAI en RSAL hebben de voorgestelde overdracht goedgekeurd en hebben nauw contact gezocht met
hun toezichthouders, de Prudential Regulation Authority (PRA) en de Financial Conduct Authority (FCA)
in het VK en de CAA in Luxemburg, . De PRA heeft, na overleg met de FCA, de benoeming
goedgekeurd van een onafhankelijke expert, die in overeenstemming met de Britse wet gehouden is om
de voorgestelde overdracht te beoordelen en verslag uit te brengen over de impact ervan op
polishouders en andere belanghebbenden. Het bijgevoegde boekje bevat een samenvatting van het
Rapport van de onafhankelijke expert.
De voorgestelde overdracht treedt niet eerder in werking dan nadat de High Court of Justice of England
and Wales (het Hof) de Regeling heeft goedgekeurd. De hoorzitting om de betreffende overdracht te
bekrachtigen zal naar verwachting plaatsvinden op 29 november 2018 en er wordt voorgesteld dat de
overdracht op 1 januari 2019 onmiddellijk na middernacht (VK) ingaat (de Ingangsdatum).

Wat moet u doen?
De voorgestelde overdracht heeft geen gevolgen voor de voorwaarden van uw huidige polis(sen) en/of
vordering(en), maar de verzekeraar van uw bestaande polis(sen) verandert van RSAI in RSAL. Wij
raden u aan de informatie die in deze brief en de bijlagen is vervat zorgvuldig door te nemen.
Indien u weet dat anderen een belang hebben in en/of recht hebben op uitkeringen krachtens uw
polis(sen) en/of vorderingen(en), zoals dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of
verzekerden, stel hen dan ook in de gelegenheid om van deze brief en bijgevoegde documenten kennis
te nemen. Als alternatief kunt u ons de contactgegevens verstrekken zodat we rechtstreeks met hen in
contact kunnen treden.
U hoeft geen verdere actie te ondernemen in het kader van de voorgestelde overdracht. Indien u van
mening bent dat de Regeling nadelige gevolgen voor u zal hebben, dan kunt u uw bedenkingen
schriftelijk of telefonisch aan ons kenbaar maken. Wij registreren uw bedenkingen en melden ze bij de
PRA, de FCA, de onafhankelijke expert en het Hof. U hebt ook het recht om bij het gerechtshof
verklaringen of bezwaren in te dienen, persoonlijk of via een advocaat, betreffende goedkeuring van de
Regeling.
Naar verwachting wordt de rechtszitting voor goedkeuring van de Regeling gehouden op 29 november
2018 te: Rolls Building, Fetter Lane, Londen, EC4A 1NL. Actuele informatie over de rechtszitting wordt
verstrekt via www.rsagroup.com/brexit (de RSA-website). Indien de datum van de rechtszitting wordt
gewijzigd, zal deze informatie dienovereenkomstig worden aangepast.

Aanvullende informatie
Indien u aanvullende informatie wenst of opmerkingen of vragen hebt over de Regeling, neemt u
contact met ons op via de hieronder genoemde kanalen. Vermeld bij al uw vragen aan ons duidelijk de
volgende referentie ‘RSA BREXIT’.
·

Neem schriftelijk contact op met ons op het volgende adres: RSA Nederland, P.O Box 4143,
3006 AC Rotterdam, Nederland; of

·

stuur een e-mail naar RSABrexit@Equiniti.com; of
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·

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.

Richt u met overige algemene vragen over uw polis(sen) en/of vordering(en) die geen betrekking
hebben op de voorgestelde overdracht tot uw gebruikelijke contactpersoon of maak gebruik van de
contactgegevens die in uw polissen staan vermeld.
Het volledige Rapport van de onafhankelijke expert en (indien beschikbaar) bijkomende rapporten vindt
u op www.rsagroup.com/brexit en zijn ook verkrijgbaar op verzoek. Deze documenten zijn beschikbaar
in de volgende talen: Engels, Frans, Duits, Spaans en Nederlands.
Geactualiseerde informatie over de voorgestelde overdracht, bijvoorbeeld een wijziging van de datum
van de rechtszitting, wordt beschikbaar gemaakt op www.rsagroup.com/brexit. Controleer dus
regelmatig of er wijzigingen zijn. Zodra de overdracht is goedgekeurd, wordt dit aangekondigd op de
website van RSA.
Hoogachtend,
Voor én namens

Royal & Sun Alliance Insurance plc
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