
 

 

213153-4-1438-v1.0 - 1 - 70-40656151 

 

Streszczenie schematu  
 

WAŻNE INFORMACJE 
 

PRZENIESIENIE DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ W EUROPIE Z 

DOMESTIC & GENERAL INSURANCE PLC DO DOMESTIC & GENERAL 

INSURANCE EUROPE AG 
 

1. OKOLICZNOŚCI 

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

odpowiedzialnością z siedzibą w Anglii i Walii oraz członek grupy spółek Domestic & 

General (D&G Group), zdecydowała się przenieść całą swoją „Działalność w Europie‟, 

dotyczącą ubezpieczeń ogólnych (wykluczając wszelką działalność, w której państwem 

ryzyka jest Wielka Brytania) do Domestic & General Insurance Europe AG (DGIEU), 

towarzystwa ubezpieczeniowego i członka D&G Group zarejestrowanego w Niemczech 

(Proponowane przeniesienie).  Dokument ten jest streszczeniem i wyjaśnia podstawowe 

warunki Proponowanego przeniesienia. 

1.2 Proponowane przeniesienie stanowi część procesu restrukturyzacji D&G Group 

wynikającego z wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (popularnie zwanego 

Brexitem). Porozumienie o wystąpieniu zawarte pomiędzy Wielką Brytanią i Unią 

Europejską ustanawia okres przejściowy, który wygasa dnia 31 grudnia 2020 r. 

Proponowane przeniesienie umożliwi D&G Group kontynuację obsługi i odnawiania 

polis ubezpieczeniowych klientów zamieszkującym na terenie Unii Europejskiej po 

zakończeniu okresu przejściowego Brexitu. 

2. MECHANIZM PRZENIESIENIA 

2.1 Proponowane przeniesienie zostanie przeprowadzone na podstawie planu przeniesienia 

działalności ubezpieczeniowej zgodnie z Częścią VII brytyjskiej Ustawy o usługach i 

rynkach finansowych (FSMA). Jest to proces wymagający zatwierdzenia przez sąd, a 

wniosek do Wysokiego Trybunału Anglii i Walii zostanie rozpatrzony pod następującym 

adresem: Rolls Building, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, dnia 15 grudnia 2020 r. 

Wszelkie zmiany dotyczące daty zostaną opublikowane na stronie: 

www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer.  

2.2 Proces wymaga wyznaczenia niezależnego eksperta, aby przygotował on sprawozdanie o 

Proponowanym przeniesieniu i jego wpływie na ubezpieczających. Pan Tom Durkin z 

firmy Lane Clark & Peacock (Niezależny ekspert), który jest członkiem Instytutu i 

Wydziału Aktuariuszy (Institute and Faculty of Actuaries), został wyznaczony w celu 

sporządzenia sprawozdania dotyczącego Proponowanego przeniesienia. Wyznaczenie 

pana Durkina zostało zatwierdzone przez brytyjskie organy nadzoru (Prudential 

Regulation Authority w porozumieniu z Financial Conduct Authority).  

2.3 Sprawozdanie Niezależnego eksperta może zostać pobrane bezpłatnie na stronie 

www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer. Znajdują się tam również streszczenie 

programu i streszczenie sprawozdania Niezależnego eksperta (po angielsku i w innych 

językach). Możesz również zażądać bezpłatnych wydruków tych dokumentów i zadawać 

nam pytania dotyczące Proponowanego przeniesienia na piśmie w sekretariacie firmy 

Domestic & General Company pod adresem Domestic & General Insurance Company 

Limited, PO Box 75605, 11 Worple Road, London, SW19 4JS, lub wysyłając nam e-mail 

na adres transfer.PL@domesticandgeneral.com, albo telefonicznie pod numerem +48 22 

860 04 80. 

http://www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer
mailto:transfer.PL@domesticandgeneral.com
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3. PODSTAWOWE WARUNKI PRZENIESIENIA 

3.1 Schemat przeniesienia 

Proponowane przeniesienie wymaga zatwierdzenia przez Wysoki Trybunał Anglii i 

Walii, zgodnie z FSMA. Po jego zatwierdzeniu, Proponowane przeniesienie wejdzie w 

życie dnia 31 grudnia 2020 r. o godzinie 22:58 GMT (Dzień wejścia w życie). Dokument 

wniesiony do sądu zawiera podstawowe warunki Proponowanego przeniesienia jak 

streszczono w poniższych punktach od 3.2 do 3.6. 
 

3.2 Przenoszenie działalności 

Wszystkie polisy ubezpieczeniowe związane z działalnością DGI w Europie, wraz z 

istotnymi pomocniczymi aktywami i pasywami, zostaną automatycznie przeniesione do 

DGIEU w Dniu wejścia w życie. W związku z przenoszonymi polisami: 
 

(a) ubezpieczającym będą wciąż przysługiwać takie same prawa, korzyści i 

obowiązki oraz zostaną objęci takimi samymi warunkami odnośnie tych polis; 

(b) wszelkie przyszłe składki będą płacone na rzecz DGIEU zamiast DGI; i 

(c) wszelkie znajdujące się w toku postępowania sądowe, skargi lub roszczenia 

wniesione przez lub przeciw DGI będą kontynuowane lub wnoszone przez lub 

przeciwko DGIEU zamiast DGI. 

3.3 Inne umowy  

Wszelkie odniesienia do DGI w jakiejkolwiek umowie przenoszącej będą traktowane jako 

odniesienia do DGIEU i DGIEU (zamiast DGI) nabędzie wszelkie prawa i będzie 

wypełniało wszelkie obowiązki wynikające z tych umów. 
 

3.4 Dokumentacja i ochrona danych 

Prawo własności, posiadanie i kontrola dokumentacji związanej z przenoszoną 

działalnością zostaną przeniesione na DGIEU, a dane osobowe związane z personelem 

mogą być przetwarzane przez i w imieniu DGIEU w takim samym zakresie w jakim były 

one przetwarzane przez i w imieniu DGI przed Dniem wejścia w życie. DGIEU będzie 

podlegać takim samym obowiązkom poufności i prywatności w stosunku do 

ubezpieczających jakim podlegało DGI w stosunku do nich przed Datą wejścia w życie.  

 

3.5 Koszty i wydatki 

Wszelkie koszty i wydatki związane z przygotowaniem oraz złożeniem do zatwierdzenia 

Proponowanego przeniesienia, włączając koszty niezależnego eksperta, zostaną 

poniesione przez DGI lub innego członka D&G Group. 
 

3.6 Obowiązujące prawo 

Schemat i Proponowane przeniesienie podlegają oraz zostały stworzone zgodnie z 

przepisami brytyjskiego prawa. 
 

 


