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Podsumowanie planu 
 

 

WAŻNA INFORMACJA 
 

PRZENIESIENIE EUROPEJSKIEJ DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ 

DOMESTIC & GENERAL PLC NA DOMESTIC & GENERAL INSURANCE 

EUROPE AG 
 

1. PRZESŁANKI 
 

1.1 Domestic & General Insurance Plc („DGI”), publiczna spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zarejestrowana w Anglii i Walii oraz członek grupy spółek 

Domestic & General („Grupa D&G”), zgodziła się przenieść całą swoją „europejską 

działalność”, stanowiącą ogólną działalność ubezpieczeniową w EOG (z 

wyłączeniem jakiejkolwiek działalności, w której państwem ryzyka jest Wielka 

Brytania), do spółki Domestic & General Europe AG (która zostanie ponownie 

zarejestrowana jako Domestic & General Insurance AG („DGIEU”), towarzystwo 

ubezpieczeniowe zarejestrowane w Niemczech, które w tym czasie będzie mieć 

należy upoważnienia do prowadzenia działalności tamże („proponowane 

przeniesienie”). Niniejszy dokument stanowi podsumowanie i wyjaśnia podstawowe 

warunki proponowanego przeniesienia. 
 

1.2 Proponowane przeniesienie stanowi część procesu restrukturyzacji Grupy D&G 

wynikającej z decyzji Wielkiej Brytanii o zakończeniu członkostwa w UE (tak zwany 

„Brexit”). Brexit ma nastąpić 29 marca 2019 r. Po tej dacie DGI może nie mieć prawa 

do dalszej sprzedaży polis, odnawiania polis lub zarządzania polisami dla klientów z 

UE. Proponowane przeniesienie do DGIEU umożliwi Grupie D&G dalszą obsługę 

posiadaczy istniejących polis europejskich po Brexicie. 
 

2. MECHANIZM PRZENIESIENIA 
 

2.1 Proponowane przeniesienie zostanie dokonane w drodze przeniesienia zgodnie z 

Częścią VII brytyjskiej ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. Jest to 

proces zatwierdzany przez sąd. Wniosek złożony do Wysokiego Trybunału Anglii i 

Walii ma zostać rozpatrzony pod adresem Rolls Building, 7 Rolls Building, Fetter 

Lane, Londyn, Wielka Brytania, w dniu 18 marca 2019 r.  Wszelkie zmiany tego 

terminu zostaną opublikowane na stronie www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer. 

 

2.2 Proces ten wymaga powołania niezależnego eksperta, który przygotuje raport 

dotyczący proponowanego przeniesienia i jego skutków dla posiadaczy polis. Na 

niezależnego eksperta, który sporządzi raport dotyczący proponowanego 

przeniesienia, powołano Alexa Marcusona z firmy Marcuson Consulting, członka  

brytyjskiego Instytutu i Wydziału Aktuariuszy (Institute and Faculty of Actuaries). 

Jego nominacja została zatwierdzona przez organ nadzoru Prudential Regulation 

Authority, w konsultacji z brytyjskim organem nadzoru Financial Conduct Authority. 
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2.3 Raport niezależnego eksperta można pobrać bezpłatnie na stronie 

www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer.  Na stronie tej znajduje się również 

niniejsze podsumowanie plan i podsumowanie raportu niezależnego eksperta (w 

języku angielskim oraz w innych językach i formatach).  Aby zamówić papierowe kopie 

tych dokumentów lub uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące proponowanego 

przeniesienia, prosimy napisać na adres Domestic & General Company Secretary at Domestic 

& General Insurance Company Limited, 11 Worple Road, Londyn, SW19 4JS, Wielka 

Brytania lub wysłać e-mail na adres transfer@domesticandgeneral.com. 

 

 

3. NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI PRZENIESIENIA 
 

3.1 Plan 
 

Proponowane przeniesienie wymaga orzeczenia Wysokiego Trybunału Anglii i Walii 

zgodnie z ustawą FSMA, sankcjonującego proponowane przeniesienie. Jeśli 

postanowienie zostanie wydane, proponowane przeniesienie wejdzie w życie o 

godzinie 00:01 GMT dnia 22 marca 2019 r. („data wejścia w życie”). Dokument 

planu przedłożony Trybunałowi zawiera najważniejsze warunki proponowanego 

przeniesienia, które podsumowano w poniższych punktach 3.2-3.6. 
 

3.2 Przeniesienie działalności 
 

Wszystkie polisy ubezpieczeniowe w ramach europejskiej działalności DGI, wraz z 

odpowiednimi dodatkowymi aktywami i zobowiązaniami, zostaną automatycznie 

przeniesione do DGIEU z datą wejścia w życie. W odniesieniu do przenoszonych 

polis: 
 

a) posiadacze polis będą nadal mieli takie same prawa, korzyści i obowiązki oraz 

będą podlegać tym samym warunkom w odniesieniu do tych polis; 
 

b) wszystkie przyszłe składki będą płatne na rzecz DGIEU w miejsce DGI; a także 
 

c) wszelkie trwające lub toczące się postępowania prawne, skargi lub roszczenia 

wniesione przez lub przeciwko DGIEU będą nadal kontynuowane lub zostaną 

rozpoczęte przez lub przeciwko DGIEU w miejsce DGI. 

 

3.3 Inne umowy 
 

Wszelkie odniesienia do DGI w jakiejkolwiek przenoszonej umowie będą 

odczytywane jako odniesienia do DGIEU, zaś DGIEU nabywa wszelkie prawa i 

wykonuje wszystkie obowiązki wynikające z tych umów w miejsce DGI. 
 

3.4 Rejestry i ochrona danych 
 

Tytuł, własność i kontrola wszystkich rejestrów dotyczących przeniesienia 

działalności zostaną przeniesione na DGIEU, a wszystkie powiązane dane osobowe 

mogą być przetwarzane przez i w imieniu DGIEU w tym samym zakresie, w jakim 
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były przetwarzane przez i w imieniu DGI przed datą wejścia w życie. Spółka DGIEU 

ma wobec posiadaczy polis takie same zobowiązania dotyczące poufności i 

prywatności, jakie miała wobec nich spółka DGI przed datą wejścia w życie. 
 

3.5 Koszty i wydatki 
 

Wszelkie koszty i wydatki związane z przygotowaniem proponowanego przeniesienia 

i wnioskiem o usankcjonowanie proponowanego przeniesienia, w tym koszty 

niezależnego eksperta, ponosi DGI lub inny członek Grupy D&G. 
 

3.6 Prawo właściwe 
 

Dokument planu i proponowany transfer podlegają przepisom prawa angielskiego i 

muszą być zgodnie z nimi interpretowane. 
 

 


