WAŻNE ZMIANY W PAŃSTWA POLISIE – PROSIMY PRZECZYTAĆ
Jeśli chcieliby Państwo otrzymać te informacje wydrukowane dużą czcionką, w alfabecie Braille'a lub
na taśmie audio bądź na płycie CD, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod
numerem ++48 22 860 04 80
Proponowane przeniesienie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z Częścią VII brytyjskiej ustawy
o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. na spółkę Domestic & General Insurance AG
Piszemy do Państwa, ponieważ z naszych danych wynika, że są Państwo posiadaczami polisy
ubezpieczeniowej gwarantowanej przez towarzystwo Domestic & General Insurance PLC (DGI).
Chcemy poinformować Państwa o kilku ważnych szczegółach dotyczących proponowanego
przeniesienia Państwa polisy z DGI do jednej ze spółek należących do naszej grupy, Domestic &
General Insurance AG, z siedzibą w Niemczech (DGIEU) (proponowane przeniesienie).
W związku z decyzją Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z Unii Europejskiej (Brexit), grupa spółek
Domestic & General (Grupa D&G) planuje przeprowadzenie proponowanego przeniesienia, aby móc
nadal obsługiwać Państwa polisę i prowadzić działalność gwarancyjną w całej Europie po dacie
Brexitu.
Spółka DGIEU jest nowo utworzonym członkiem Grupy D&G, która będzie w pełni licencjonowana i
upoważniona do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej przez niemiecki organ nadzoru
finansowego, BaFin. Po proponowanym przeniesieniu spółka DGIEU będzie mogła kontynuować
działalność w UE. prowadzoną wcześniej przez DGI, poprzez swoją centralę w Niemczech i lokalne
oddziały na tych samych warunkach co DGI.
Proponowane przeniesienie podlega zatwierdzeniu przez brytyjskie organy, w tym przez Wysoki
Trybunał Anglii i Walii (Wysoki Trybunał).
Podsumowanie propozycji
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Towarzystwo Domestic & General proponuje przekazanie polisy ubezpieczeniowej nowemu
dostawcy, Domestic & General Insurance AG, z siedzibą w Niemczech.
W wyniku przeniesienia nie ulegną zmianie warunki polisy.
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą ulotką informacyjną i ulotką zawierającą odpowiedzi na
często zadawane pytania dołączoną do otrzymanego pisma (razem z „pakietem
informacyjnym”). W niniejszej ulotce informacyjnej wyszczególniono kilka ważnych zmian, o
których powinni Państwo wiedzieć.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcą zgłosić sprzeciw wobec proponowanego
przeniesienia, prosimy o skontaktowanie się z naszym zespołem za pośrednictwem danych
przedstawionych poniżej.
Propozycje zostały rozpatrzone przez niezależnego eksperta („niezależnego eksperta”),
którego wnioski opisano szczegółowo na naszej stronie internetowej, jak również zostały
skonsultowane z brytyjskimi organami nadzoru, Prudential Regulation Authority (PRA) i
Financial Conduct Authority (FCA).
Więcej
informacji
dostępnych
jest
na
stronie
www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer

Co się dzieje?
Proponowane przeniesienie polisy odbędzie się w ramach planu przeniesienia działalności
ubezpieczeniowej zgodnie z Częścią VII brytyjskiej ustawy o usługach i rynkach finansowych (FSMA) z
2000 r. (tzw. przeniesienie zgodnie z Częścią VII).
Proponowane przeniesienie podlega zatwierdzeniu przez Wysoki Trybunał. Posiedzenie Wysokiego
Trybunału jest obecnie zaplanowane na 18 marca 2019 r. Jeżeli proponowane przeniesienie
zostanie zatwierdzone przez Wysoki Trybunał, to przeniesienie nastąpi o godzinie 00:01 w dniu 22
marca 2019 r.
Proponowane przeniesienie obejmuje procesy mające na celu ochronę interesów posiadaczy polis.
Podejmując decyzję o zatwierdzeniu proponowanego przeniesienia, Wysoki Trybunał będzie opierał
się na opiniach niezależnego eksperta, który przygotuje raport na temat proponowanego
przeniesienia i jego skutków dla posiadaczy polis w DGI. Wysoki Trybunał uzna przeniesienie zgodnie
z Częścią VII wyłącznie po upewnieniu się, że spełniono wszystkie niezbędne wymogi prawne
obowiązujące w Wielkiej Brytanii i jeśli uzna, że usankcjonowanie proponowanego przeniesienia jest
właściwe we wszystkich okolicznościach. Towarzystwo Domestic & General pracuje również w
porozumieniu z PRA i FCA, aby uzgodnić ustalenia dotyczące proponowanego przeniesienia.
Mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec proponowanego przeniesienia, jeśli uważają
Państwo, że ta zmiana będzie mieć dla Państwa negatywne skutki. Szczegółowe informacje
dotyczące sposobu zgłaszania sprzeciwu są zawarte w niniejszym pakiecie informacyjnym.
Szczegółowe informacje dotyczące proponowanego przeniesienia zawarte są w dokumencie
prawnym zwanym „planem”. Plan nadaje moc proponowanemu przeniesieniu wszystkich
przenoszonych polis, wraz z wszelkimi prawami i uprawnieniami w stosunku do przenoszącej spółki.
Prosimy zapoznać się z poniższą częścią „Dodatkowe informacje”, w której zawarto szczegółowe
informacje na temat sposobu uzyskania dostępu do planu, raportu niezależnego eksperta i innych
kluczowych dokumentów związanych z proponowanym przeniesieniem.
Co proponowane przeniesienie oznacza dla Państwa
DGIEU zastąpi DGI jako ubezpieczyciela Państwa polisy od 22 marca 2019 r.
Po proponowanym przeniesieniu:






Nie zmienią się warunki Państwa polisy ani wynikające z niej prawa i obowiązki.
Proponowane przeniesienie nie będzie miało wpływu na wysokość składki, czas
obowiązywania polisy/polis ani na jakiekolwiek roszczenia, które wnieśli Państwo lub mogą
Państwo wnieść z tytułu polisy [ani na nasze dane kontaktowe].
Nie ulegnie zmianie numer Państwa polisy.
Pozostaną Państwo w grupie spółek Domestic & General.
Wszelkie zaległe roszczenia z tytułu polisy będą nadal rozpatrywane w taki sam sposób i
przez te same osoby.

Po proponowanym przeniesieniu zauważą Państwo następujące zmiany:
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Wszelkie roszczenia zgłaszane przez Państwa z tytułu polisy będą składane wobec DGIEU a
nie DGI.









Korespondencja dotycząca polisy i wszelkich roszczeń będzie zawierać nazwę DGIEU (a nie
DGI) jako ubezpieczyciela. Krótko mówiąc, w większości przypadków w miejscach, w których
obecnie występuje nazwa DGI, mogą się Państwo spodziewać nazwy DGIEU.
Nie będą Państwo mieli już dostępu do brytyjskiego programu gwarancji usługi finansowych
(Financial Services Compensation Scheme, FSCS), ale zapewniamy, że towarzystwo DGIEU
będzie podlegać surowym zasadom dotyczącym wypłacalności kapitału, a w mało
prawdopodobnym przypadku niewypłacalności, zgodnie z niemieckim prawem, posiadacze
polis mają status priorytetowych wierzycieli.
Zamiast brytyjskiego rzecznika finansowego, będą Państwo mieli dostęp do niemieckiego
rzecznika finansowego (Versicherungsombudsmann e.V).
Odniesienia do DGI na wyciągach bankowych dotyczące automatycznych płatności lub
pobrań zostaną zmienione na odniesienia do DGIEU.
Jeżeli obecnie dokonują Państwo regularnych płatności czekiem na rzecz DGI, od dnia 22
marca 2019 r., czeki trzeba będzie wystawiać na DGIEU zamiast DGI.

Polecenie zapłaty:
 Ustalenia dotyczące wszystkich płatności nie zmienią się w wyniku niniejszej propozycji, ale
Państwa polecenie zapłaty zostanie skierowane bezpośrednio do DGIEU, a nie do DGI.
 Państwa prawa wynikające z gwarancji polecenia zapłaty będą nadal obowiązywać w DGIEU.
Zapewniamy, że niezależny ekspert dokładnie przeanalizował wszystkie te zmiany i stwierdził, że
proponowane przeniesienie nie wpłynie w sposób istotny i negatywny na oferowane przez nas
zabezpieczenia.
Należy pamiętać, że ze względu na proponowane przeniesienie DGIEU będzie nowym
administratorem danych w odniesieniu do dowolnych danych przetwarzanych zgodnie z polisą,
zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w zakresie ochrony danych.
Wymagane działanie
Prosimy o upewnienie się, że rozumieją Państwo, co oznaczają te propozycje, poprzez przeczytanie
niniejszego pakietu informacyjnego i wszelkich istotnych dokumentów na stronie internetowej.
Jeśli proponowane przeniesienia Państwa satysfakcjonuje, nie muszą Państwo podejmować żadnych
działań. Jeśli proponowane przeniesienie zostanie zatwierdzone, opublikujemy potwierdzenie na
naszej stronie internetowej po 18 marca 2019 r. Uwaga: realizacja proponowanego przeniesienia
może ulec opóźnieniu lub może nie dojść do skutku, jeżeli Wielka Brytania i UE osiągną porozumienie
w sprawie przepisów przejściowych dotyczących Brexitu. O wszelkich zmianach dotyczących realizacji
proponowanego przeniesienia będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Jeśli uważają Państwo, że proponowane przeniesienie będzie miało dla Państwa negatywne skutki,
mają Państwo prawo wnieść sprzeciw do Trybunału.
Mogą Państwo również wziąć udział, osobiście lub może Państwa reprezentować przedstawiciel na
posiedzeniu Wysokiego Trybunału w dniu 18 marca 2019 r. bądź przekazać do Trybunału pisemne
uwagi przed terminem posiedzenia.
Jeśli sprzeciwiają się Państwo proponowanemu przeniesieniu, mogą Państwo również napisać do nas
– pocztą tradycyjną na adres na Domestic & General Insurance plc, PO Box 75605, Londyn SW19 4JS,
Wielka Brytania, bądź też pocztą elektroniczną na adres transfer@domesticandgeneral.com.
Państwa sprzeciw i nasza odpowiedź zostaną przesłane do Trybunału, niezależnego eksperta, PRA i
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FCA przed posiedzeniem Trybunału w dniu 18 marca 2019 r. Po zakończeniu ostatecznego
posiedzenia Wysokiego Trybunału nie będzie można zgłosić żadnych zastrzeżeń.
Dodatkowe informacje:
Na stronie www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer dostępne są dodatkowe informacje
dotyczące proponowanego przeniesienia, w tym:





pytania i odpowiedzi, które uważamy za pomocne;
podsumowanie warunków proponowanego przeniesienia;
podsumowanie raportu niezależnego eksperta;
kopia wniosku o zatwierdzenie przeniesienia przez Trybunał.

Powyższe dokumenty przetłumaczono na główne języki krajów, w których działa towarzystwo
Domestic & General.
Ponadto kopia pełnego raportu niezależnego eksperta jest dostępna na naszej stronie internetowej
www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer
Kopie można również uzyskać bezpłatnie, pisząc na adres sekretarza spółki Domestic & General
(Domestic and General Company’s Secretary), Domestic & General Insurance Company Limited, 11
Worple Road, Londyn SW19 4JS, Wielka Brytania.

Inne osoby objęte Państwa polisą
Piszemy do Państwa, ponieważ z naszych danych wynika, że są Państwo głównym posiadaczem
polisy. Jeśli są osoby, których ta polisa dotyczy, bylibyśmy wdzięczni za poinformowanie ich o
proponowanym przeniesieniu i możliwości wyrażenia sprzeciwu.
Jeśli mają Państwo inne pytania dotyczące naszych propozycji, prosimy o kontakt telefoniczny na
numer bezpłatnej infolinii +48 22 860 04 80 lub e-mailowy pod adresem
transfer@domesticandgeneral.com. Infolinia będzie czynna do dnia poprzedzającego posiedzenie
Wysokiego Trybunału.
Z poważaniem

Ian Mason
Dyrektor Naczelny
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