[Brief aan verzekeringsagenten]
[Naam en adres van verzekeringsagent]

[Datum]

Geachte heer/mevrouw,
BELANGRIJKE
INFORMATIE
OVER
VERZEKERINGSPOLISSEN
INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED – AANDACHTIG LEZEN

VAN

MARKEL

Wij schrijven u omdat uit onze gegevens blijkt dat u of een entiteit binnen uw groep verzekeringen
heeft afgesloten namens Markel International Insurance Company Limited ("MIICL"). Wij willen u
middels deze brief op de hoogte brengen van het voorstel dat MIICL op 29 maart 2019 aan Markel
Insurance Societas Europaea ("MISE") bepaalde schadeverzekeringen (met uitsluiting van
herverzekeringen) zal overdragen die zijn geschreven en/of overgenomen:
(i)

door zijn actieve branches in Duitsland, Nederland en Spanje (de "Branches op het Europese
Vasteland"), die alle verzekeringen (met uitsluiting van herverzekeringen) van MIICL in de
Branches op het Europese Vasteland omvatten;

(ii)

door zijn actieve branche in Ierland, maar alleen voor zover deze verzekeringen geheel of
gedeeltelijk verband houden met een of meer risico's die gesitueerd zijn in de Europese
Economische Ruimte (de "EER") (met uitsluiting van het Verenigd Koninkrijk); en

(iii)

op basis van de vrijheid van dienstverrichting of anderszins in het VK, maar alleen voor zover
deze verzekeringen geheel of gedeeltelijk verband houden met een of meer risico's die
gesitueerd zijn in de EER (met uitsluiting van het Verenigd Koninkrijk),

(de "Voorgestelde Overdracht").
Als een of meer polissen in het kader van de Voorgestelde Overdracht worden overgedragen aan
MISE, zal elk van die polissen die op of na 29 maart 2019 worden verlengd ook bij MISE worden
verlengd op de desbetreffende verlengingsdatum.
MISE is een (her)verzekeringsmaatschappij naar Duits recht die deel uitmaakt van dezelfde
ondernemingsgroep als MIICL. MISE is erkend door en staat onder toezicht van de Duitse
verzekeringstoezichthouder.
De Voorgestelde Overdracht moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de Britse Financial
Services and Markets Act 2000. Wij zijn verplicht om voor de Voorgestelde Overdracht goedkeuring te
verkrijgen van het High Court of England and Wales (het "Hof").
Wij hebben een boekje bijgevoegd waarin u het volgende vindt:
•

"Vragen en antwoorden" over de Voorgestelde Overdracht;

•

een samenvatting van het juridische document waarin de voorwaarden van de Voorgestelde
Overdracht uiteen zijn gezet;

•

een samenvatting van het Verslag van de Onafhankelijke Deskundige;
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•

een kopie van een juridische kennisgeving met nadere gegevens over de zitting van het Hof
waarop de Voorgestelde Overdracht zal worden behandeld;

•

een kopie van de brief aan overgedragen polishouders (de "Brief aan de Overgedragen
Polishouders"); en

•

een kopie van de brief aan polishouders van MISE (de "Brief aan Polishouders van de
Verkrijger"),

(het "Communicatiepakket").
Wat u moet doen
Wij zijn wettelijk verplicht contact op te nemen met overgedragen polishouders en MISE-polishouders
om hen informatie te geven over de Voorgestelde Overdracht, zodat zij een redelijke termijn hebben
om na te gaan of er voor hen en belanghebbenden nadelige gevolgen zijn en, indien dat het geval is,
om te beslissen of ze hun opmerkingen al dan niet aan het Hof kenbaar wensen te maken.
Wij verzoeken u om via uw gebruikelijke communicatiemethode (met behulp van de contactgegevens
waarover u voor elke Relevante Polishouder beschikt) contact op te nemen met alle MIICLpolishouders en/of MISE-polishouders (de "Relevante Polishouders") voor wie u verzekeringen hebt
afgesloten en elk van deze Relevante Polishouders het Communicatiepakket toesturen (hoewel wij u
vragen om aan MIICL-polishouders alleen de Brief aan de Overgedragen Polishouders toe te sturen
en aan MISE-polishouders alleen de Brief aan Polishouders van de Verkrijger). Wij zullen de daaruit
ontstane kosten vergoeden indien u daarom verzoekt en een passend bewijs van de gemaakte kosten
toevoegt.
Wij voegen ook een opvolgingsschema bij en verzoeken u om ons wekelijkse updates te verstrekken
samen met een schriftelijke bevestiging dat u alle Relevante Polishouder de bovenstaande informatie
hebt toegestuurd.
Als een Communicatiepakket dat per post aan een Relevante Polishouder is verstuurd aan u wordt
teruggestuurd als "retour aan afzender", vragen wij u om de volgende acties te ondernemen:
(a)

controleer het adres van de Relevante Polishouder in kwestie om na te gaan of het adres geen
kennelijke fouten bevat waardoor het Communicatiepakket niet kon worden afgeleverd;

(b)

als de Relevante Polishouder een rechtspersoon is, controleer dan het adres van de statutaire
zetel in het desbetreffende openbare register (indien dat bestaat) en, indien het in dat register
vermelde adres verschilt van het adres waarnaar het oorspronkelijke Communicatiepakket is
verzonden, stuur dan een nieuw Communicatiepakket naar het adres dat in het openbare
register vermeld staat;

(c)

als het adres van de statutaire zetel niet kan worden gevonden overeenkomstig bovenstaand
punt (b), voer dan een zoekopdracht uit met behulp van een gerenommeerde online
zoekmachine, en indien die online zoekopdracht resulteert in een adres dat verschilt van het
adres waarnaar het oorspronkelijke Communicatiepakket is verzonden, stuur dan een nieuw
Communicatiepakket naar het adres dat via de online zoekopdracht is gevonden; en

(d)

geef indien nodig een derde partij de opdracht om te proberen de Relevante Polishouder in
kwestie te lokaliseren.

Indien u gewoonlijk met de polishouder communiceert in een andere taal dan het Nederlands, hebben
wij Engelse, Franse, Duitse, Spaanse en Portugese versies van het Communicatiepakket
beschikbaar, waarvan wij u op verzoek exemplaren kunnen verstrekken.

Als u vragen hebt, kunt u:
•

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

•

ons schrijven op:
1) Nederland – Markel, Westerlaan 18, 3016 CK Rotterdam;

•

ons e-mailen op:
1) Nederland – brexitnetherlands@markelintl.com;

Hoogachtend,

…………………………………..

…………………………………..

Voor en namens

Voor en namens

Markel International Insurance Company Limited

Markel Insurance Societas Europaea
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Schedule 1
Opvolgingsschema
Referentienummer Polishouder
van polis

Datum waarop het
Communicatiepakket
naar de Polishouder
werd verstuurd

Status (inclusief eventuele
"retour aan afzender"antwoorden en
ondernomen acties)

