[Samenvatting van de Regeling]
VOOR HET HIGH COURT OF JUSTICE
BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES
COMPANIES COURT (ChD)

INZAKE MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED
en
INZAKE MARKEL INSURANCE SOCIETAS EUROPAEA
en
INZAKE DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

SAMENVATTING VAN DE REGELING

1
1.1

Inleiding
Markel International Insurance Company Limited (de Overdrager) stelt voor om over te gaan tot
de overdracht van:
(a)

de gehele portefeuille schadeverzekeringen (met uitsluiting van herverzekeringen) die
door of namens de Overdrager zijn afgesloten en/of overgenomen via zijn branches in
Duitsland, Nederland en Spanje (de Branches op het Europese Vasteland);

(b)

bepaalde schadeverzekeringen (met uitsluiting van herverzekeringen) die door of namens
de Overdrager via zijn branche in Ierland (het Ierse Branche) zijn afgesloten en/of
overgenomen, maar alleen voor zover deze verzekeringen geheel of gedeeltelijk verband
houden met een of meer risico's die gesitueerd zijn in een staat binnen de Europese
Economische Ruimte (EER-staat) (met uitsluiting van het Verenigd Koninkrijk) (de
Overgedragen Verzekeringen van het Ierse Branche); en

(c)

bepaalde schadeverzekeringen (met uitsluiting van herverzekeringen) die door of namens
de Overdrager op basis van de vrijheid van dienstverrichting of anderszins via zijn
hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk zijn afgesloten en/of overgenomen, maar alleen
voor zover deze verzekeringen geheel of gedeeltelijk verband houden met een of meer
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risico's die gesitueerd zijn in een EER-staat (met uitsluiting van het Verenigd Koninkrijk)
(de Overgedragen Verzekeringen van het Hoofdkantoor),
((a), (b) en (c) vormen samen de Overgedragen Verzekeringen) aan Markel Insurance
Societas Europaea (de Verkrijger).
1.2

De overdracht van de Overgedragen Verzekeringen (de Deel VII-Overdracht) moet worden
uitgevoerd via een regeling voor de overdracht van verzekeringen (de Regeling). De Regeling
zal worden uitgevoerd via het High Court of Justice in Engeland (het High Court) in
overeenstemming met Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000.

1.3

Dit document bevat een samenvatting van het effect van de Regeling.

1.4

Dit document is slechts een samenvatting. De volledige details van de Regeling zijn te vinden in
de volledige versie, die kosteloos te verkrijgen is (zie punt 5 hieronder voor meer informatie).
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2.1

Achtergrond van de Overdrager en de Verkrijger
De Overdrager is een vennootschap naar het recht van Engeland en Wales met
registratienummer 00966670. De statutaire zetel van de Overdrager is gevestigd te 20
Fenchurch Street, Londen, EC3M 3AZ, Verenigd Koninkrijk.

2.2

De Verkrijger is een vennootschap naar Duits recht met registratienummer HRB 233618. De
statutaire zetel van de Verkrijger is gevestigd aan de Sophienstrasse 26, 80333 München,
Duitsland.

2.3

De Overgedragen Verzekeringen omvatten alle schadeverzekeringen van de Overdrager die
zijn afgesloten via de Branches op het Europese Vasteland, en de schadeverzekeringen
bestaande uit de Overgedragen Verzekeringen van het Ierse Branche en de Overgedragen
Verzekeringen van het Hoofdkantoor.

2.4

De Overdrager is erkend door en staat onder toezicht van de Britse Prudential Regulation
Authority (de PRA) en staat ook onder toezicht van de Britse Financial Conduct Authority (de
FCA).

2.5

De Verkrijger is erkend door en staat onder toezicht van de Federale Financiële Toezichthouder
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) de Duitse regelgevende instantie die
verantwoordelijk is voor het toezicht op de verzekeringssector (BaFin).
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3
3.1

Procedure en tijdschema's van de Regeling
De voorgestelde tijdschema's voor de Regeling zijn:

Zitting van het High Court

28 maart 2019

Voorgestelde "Ingangsdatum" (de datum waarop de
Overgedragen Verzekeringen aan de Verkrijger worden
overgedragen)

29 maart 2019 om 00:01
GMT

3.2

De Regeling gaat alleen door als het High Court ze op 28 maart 2019 goedkeurt.

3.3

Indien het High Court wijzigingen of voorwaarden oplegt aan de voorgestelde Regeling, treedt
de Regeling niet in werking tenzij de Overdrager en de Verkrijger daarmee instemmen.

4
4.1

Samenvatting van de Regeling
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste punten van de Regeling.

Zoals

hierboven vermeld, is de volledige versie van het document van de Regeling kosteloos te
verkrijgen (zie punt 5 hieronder voor meer informatie).
4.2

Daarnaast hebben de Overdrager en de Verkrijger een reeks mededelingen aan de
polishouders opgesteld, die beschikbaar zijn op de website van Markel International
(www.markelinternational.com/brexit).
Het effect van de Regeling

4.3

Zoals hierboven vermeld, is de Regeling bedoeld om alle Overgedragen Verzekeringen over te
dragen van de Overdrager aan de Verkrijger.
Claims betaald door de Verkrijger na de Ingangsdatum

4.4

Het is de bedoeling dat vanaf de Ingangsdatum alle rechten en verplichtingen, die voortvloeien
uit de Overgedragen Verzekeringen automatisch overgaan op de Verkrijger en niet langer bij de
Overdrager berusten. Dit betekent dat de Verkrijger verantwoordelijk zal zijn voor de betaling
van alle claims en de nakoming van alle andere verplichtingen die voordien verplichtingen van
de Overdrager in verband met de Overgedragen Verzekeringen waren.
Uitsluitingen

4.5

Ondanks de in 4.4 hierboven uiteengezette intentie kan er een klein aantal polissen zijn die
buiten de Regeling vallen. Dit zijn "Uitgesloten Polissen" of "Restpolissen", zoals nader
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beschreven in de volledige versie van de Regeling. Alle Restpolissen zullen zo spoedig mogelijk
na de Ingangsdatum aan de Verkrijger worden overgedragen.
Geen wijzigingen in de algemene polisvoorwaarden
4.6

De voorwaarden van de overgedragen polissen worden niet gewijzigd, behalve dat de Verkrijger
en niet de Overdrager de verzekeraar zal zijn.
Polisbeheer

4.7

Het beheer (met inbegrip van de schadeafhandeling) van de Overgedragen Verzekeringen dat
momenteel in Duitsland, Ierland, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk door de
Overdrager wordt gevoerd, zal op dezelfde wijze door de Verkrijger worden gevoerd, ongeacht
of de Regeling wordt goedgekeurd. In het bijzonder zullen dezelfde werknemers, onder
voorbehoud van afronding van passend overleg met de werknemers over een eventuele
overplaatsing, de Overgedragen Verzekeringen op dezelfde wijze blijven beheren als nu het
geval is.

4.8

De Regeling zou derhalve geen effect mogen hebben op de polisbeheerregelingen voor de
Overgedragen Verzekeringen.
Continuïteit van procedures of rechtszaken

4.9

Vanaf de Ingangsdatum worden alle lopende procedures of rechtszaken, die door of tegen de
Overdrager zijn aangespannen in verband met de Overgedragen Verzekeringen, voortgezet
door of tegen de Verkrijger en heeft de Verkrijger recht op alle verweermiddelen, vorderingen,
tegenvorderingen en rechten op verrekening die de Overdrager ter beschikking zou hebben
gehad.

4.10

Vanaf de Ingangsdatum zijn alle vonnissen, schikkingen, beschikkingen of uitspraken in het
kader van lopende of vroegere procedures, die door of tegen de Overdrager zijn verkregen met
betrekking tot de Overgedragen Verzekeringen, afdwingbaar door of tegen de Verkrijger in
plaats van de Overdrager.
Kosten en uitgaven

4.11

Geen van de kosten en uitgaven in verband met de voorbereiding van de Regeling of de
procedure voor het High Court komen ten laste van de polishouders.
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Meer informatie
Als u nog vragen hebt of als u een volledige versie van de Regeling wenst te ontvangen:
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kunt u de webpagina www.markelinternational.com/brexit van Markel International
bezoeken;



kunt u gratis met de speciale hulplijn bellen:
(1) Nederland – +31 10 798 1000 (open op werkdagen van 8:30-17:00 uur);
(De lijn is niet geopend op nationale feestdagen. Wie buiten deze uren belt, kan een
bericht achterlaten en verzoeken om te worden teruggebeld); of



kunt u schrijven naar:
(1) Nederland – Markel, Westerlaan 18, 3016 CK Rotterdam;



kunt u e-mailen naar:
(1) Nederland – brexitnetherlands@markelintl.com;

CFD-#29371133-v7

5

