[Brief aan makelaars – uitsluitend ter informatie]
[Naam en adres makelaar]
[Datum]
Geachte heer/mevrouw,

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER VERZEKERINGSPOLISSEN VAN MARKEL INTERNATIONAL
INSURANCE COMPANY LIMITED – LEES DEZE AANDACHTIG
Wij schrijven u omdat uit onze gegevens blijkt dat u of een entiteit binnen uw groep verzekeringen heeft
afgesloten bij of 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").
Deze brief is bedoeld om u informatie te verstrekken over de Voorgestelde Overdracht. Wij zullen contact
opnemen met de overgedragen en niet-overgedragen polishouders om hen informatie te verstrekken 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 hebben een boekje bijgevoegd waarin u het volgende vindt:
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•

“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;

•

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; en

•

een kopie van de brief aan polishouders van MISE.

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);
De lijn 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;
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Hoogachtend,

…………………………………..

…………………………………..

Voor en namens

Voor en namens

Markel International Insurance Company Limited

Markel Insurance Societas Europaea
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