Samenvatting van de regeling

BELANGRIJKE INFORMATIE
OVERDRACHT VAN EUROPESE VERZEKERINGSACTIVITEITEN VAN DOMESTIC &
GENERAL INSURANCE PLC AAN DOMESTIC & GENERAL INSURANCE EUROPE AG
1.

ACHTERGROND

1.1

Domestic & General Insurance Plc ("DGI"), een naamloze vennootschap met
rechtspersoonlijkheid in Engeland en Wales, onderdeel van de Domestic & General
Group of Companies ("D&G Group") is overeengekomen om al haar "Europese
Activiteiten", zijnde haar Europese algemene verzekeringsactiviteiten (met uitzondering
van alle activiteiten waarbij de risico-staat het Verenigd Koninkrijk is), over te dragen
aan Domestic & General Insurance Europe AG ("DGIEU"),
een
verzekeringsmaatschappij en onderdeel van de D&G Group die in Duitsland is
geregistreerd (de"voorgestelde overdracht"). Dit document is een samenvatting waarin
de belangrijkste voorwaarden van de voorgestelde overdracht toegelicht worden.

1.2

De voorgestelde overdracht maakt deel uit van het herstructureringsproces van de D&G
Group als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU
(algemeen bekend als "Brexit"). De tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU gesloten
terugtrekkingsovereenkomst voorziet in een overgangsperiode die op 31 december 2020
afloopt. De voorgestelde overdracht zal de D&G Group in staat stellen om na afloop van
de Brexit-overgangsperiode de dienstverlening aan en de verlenging van de polissen
voor in de EU gevestigde klanten voort te zetten.

2.

OVERDRACHTSMECHANISME

2.1

De voorgestelde overdracht zal worden uitgevoerd door een overdracht van het
verzekeringsbedrijf in overeenstemming met Deel VII van de Britse Wet op de
financiële diensten en markten 2000 ("FSMA"). Dit is een door de rechtbank
goedgekeurde procedure en het verzoek aan het Hooggerechtshof van Engeland en
Wales wordt op 15 december 2020 in het Rolls Building, 7 Rolls Building, Fetter Lane,
Londen, behandeld. Eventuele wijzigingen van deze datum zullen worden gepubliceerd
op www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer.

2.2

Het proces vereist dat een onafhankelijke deskundige wordt aangesteld om een verslag
op te stellen over de voorgestelde overdracht en de gevolgen ervan voor de houders van
de polissen. De heer Tom Durkin van Lane Clark & Peacock (de "onafhankelijke
deskundige"), lid van het Britse Instituut en de Faculteit der Actuarissen, is aangesteld
om een verslag te maken van de voorgestelde overdracht. De benoeming van de heer
Durkin is goedgekeurd door de Britse Autoriteit voor Prudentieel Toezicht (Prudential
Regulation Authority) in overleg met Britse Autoriteit Financiële Markten (Financial
Conduct Authority).

2.3

Het verslag van de onafhankelijke deskundige kan gratis worden gedownload op
www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer. Deze samenvatting van de regeling en
een samenvatting van het rapport van de onafhankelijke deskundige (in het Engels en in
andere talen) zijn te vinden op deze website. U kunt ook gratis papieren exemplaren van
deze documenten aanvragen of vragen stellen over de voorgestelde overdracht door ons
te schrijven naar Domestic & General Company Secretary van Domestic & General
Insurance Company Limited, PO Box 75605, 11 Worple Road, Londen, SW19 4JS, door
een e-mail te sturen naar transfer.BENL@domesticandgeneral.com of door ons te bellen
op 0800 29474.
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3.

SLEUTELBEGRIPPEN VAN DE OVERDRACHT

3.1

Regeling
De voorgestelde overdracht vereist dat het Hooggerechtshof van Engeland en Wales een
vonnis uitvaardigt dat volgt op de bekrachtiging van de voorgestelde overdracht door de
FSMA. Als het vonnis wordt toegewezen, gaat de voorgestelde overdracht in om 22:58
GMT op 31 december 2020 (de "ingangsdatum"). De aan de rechtbank voorgelegde
regeling bevat de belangrijkste voorwaarden van de voorgestelde overdracht, zoals
samengevat in de volgende paragrafen 3.2 tot en met 3.6.

3.2

Over te dragen activiteiten
Alle verzekeringspolissen van de Europese activiteit van DGI, samen met de relevante
ondersteunende activa en passiva, zullen op de ingangsdatum automatisch aan DGIEU
worden overgedragen. Met betrekking tot de over te dragen polissen:
(a) de polishouders zullen dezelfde rechten, voordelen en verplichtingen blijven hebben
en onderworpen zijn aan dezelfde voorwaarden met betrekking tot deze polissen;
(b) alle toekomstige premies zullen aan de DGIEU worden betaald in plaats van aan
DGI; en
(c) elke hangende of lopende gerechtelijke procedure, klacht of vordering door of tegen
DGI wordt voortgezet of ingeleid door of tegen DGIEU in plaats van DGI.

3.3

Andere contracten
Alle verwijzingen naar DGI in een over te dragen contract worden gelezen als
verwijzingen naar DGIEU en DGIEU verwerft alle rechten en vervult alle taken in het
kader van deze contracten in de plaats van DGI.

3.4

Dossiers en gegevensbescherming
Eigendom, bezit en controle van de dossiers met betrekking tot de overdracht van de
activiteiten zullen aan DGIEU worden overgedragen, en de bijbehorende
persoonsgegevens kunnen door en namens DGIEU worden verwerkt in dezelfde mate
waarin zij vóór de ingangsdatum door en namens DGI werden verwerkt. DGIEU is de
polishouders dezelfde verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en privacy verschuldigd
als die welke DGI hen vóór de ingangsdatum verschuldigd was.

3.5

Kosten en uitgaven
Alle kosten en uitgaven in verband met de voorbereiding van de voorgestelde overdracht
en de aanvraag voor de goedkeuring van de voorgestelde overdracht, met inbegrip van
de kosten van de onafhankelijke deskundige, worden gedragen door DGI of een ander
lid van de D&G Group.

3.6

Toepasselijk recht
Het document van de regeling en de voorgestelde overdracht worden beheerd door en
geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht.
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