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Samenvatting 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 beperkte 

aansprakelijkheid naar het recht van Engeland en Wales en lid van de 

ondernemingengroep Domestic & General (‘D&G Groep’), is akkoord gegaan met de 

overdracht van al haar ‘Europese Activiteiten’, bestaande uit haar Europese 

algemene verzekeringsactiviteiten (met uitzondering van alle activiteiten waarbij het 

dekkingsgebied het VK is) aan Domestic & General Europe AG (om na verkregen 

toestemming hernieuwd te worden ingeschreven als Domestic & General Insurance 

AG) ("DGIEU"), een verzekeringsmaatschappij en lid van de D&G Groep 

geregistreerd in Duitsland die op dat moment daar naar behoren geautoriseerd zal zijn 

(de ‘Voorgenomen Overdracht’). Dit document vormt een samenvatting en verklaart 

de basisbeginselen van de Voorgenomen Overdracht. 
 

1.2 De Voorgenomen Overdracht maakt deel uit van het herstructureringsproces van de 

D&G Groep die het resultaat is van het besluit van het VK om haar lidmaatschap van 

de EU te beëindigen (algemeen bekend als ‘Brexit’). Brexit zal plaatsvinden op 29 

maart 2019, waarna DGI niet in staat zal zijn om het verkopen, hernieuwen of beheren 

van polissen voor in de EU gesitueerde klanten voort te zetten. De Voorgenomen 

Overdracht aan DGIEU stelt de D&G Groep in staat deze service aan de bestaande 

Europese polishouders voort te zetten na Brexit. 
 

2. OVERDRACHTSMECHANISME 
 

2.1 De Voorgenomen Overdracht zal plaatsvinden door middel van een overdracht van 

verzekeringsactiviteiten conform Deel VII van de Financial Services and Markets Act 

2000. Dit is een door de rechtbank goedgekeurde procedure en het verzoek aan de 

High Court of England and Wales zal op 18 maart 2019 worden gehoord in het Rolls 

Building, 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londen.  Eventuele wijzigingen van deze 

datum zullen worden gepost op www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer. 

 

2.2 De procedure vereist de aanstelling van een onafhankelijke deskundige die een 

verslag dient op te stellen over de Voorgenomen Overdracht en de effecten hiervan op 

polishouders. De heer Alex Marcuson van Marcuson Consulting en lid (fellow) van 

het Institute and Faculty of Actuaries (instituut en faculteit van actuarissen) is 

aangesteld om een verslag uit te brengen over de Voornomen Overdracht. De 

aanstelling van de heer Marcuson is goedgekeurd door de autoriteit voor prudentieel 

toezicht (‘Prudential Regulation Authority’) na overleg met de autoriteit voor toezicht 

http://www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer
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op het gedrag bij financiële dienstverlening (‘Financial Conduct Authority’). 
 

2.3 Het verslag van de Onafhankelijke Deskundige kan kosteloos worden gedownload op 

www.domesticandgeneral.com/PartVIITransfer.  Deze samenvatting van de regeling 

en een samenvatting van het verslag van de Onafhankelijke Deskundige (in het Engels 

en in andere talen en formaten) zijn op deze website te vinden.  Als alternatief kunt u 

kosteloos papieren exemplaren van al deze documenten aanvragen of eventuele 

vragen die u heeft over de Voorgenomen Overdracht aan ons stellen door ons te 

schrijven op Domestic & General Company Secretary at Domestic & General 

Insurance Company Limited, 11 Worple Road, Londen, SW19 4JS of door ons te e-

mailen op transfer@domesticandgeneral.com. 

 

3. SLEUTELBEGRIPPEN VAN DE OVERDRACHT 
 

3.1 Regeling 
 

Voor de Voorgenomen Overdracht dient de High Court of England and Wales 

volgens de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een rechterlijke 

beschikking te geven waarin de Voorgenomen Overdracht wordt gesanctioneerd. Als 

de beschikking wordt gegeven, wordt de Voorgenomen Overdracht om 00:01 GMT 

op 22 maart 2019 van kracht (de ‘Ingangsdatum’). Het document met de regeling dat 

bij de rechtbank wordt ingediend, bevat de sleutelbegrippen van de Voorgenomen 

Overdracht zoals opgesomd in de volgende paragrafen 3.2 tot 3.6. 
 

3.2 Overdracht van activiteiten 
 

Alle verzekeringspolissen van de Europese Activiteiten van DGI zullen tezamen met 

de relevante onderliggende activa en passiva op de Ingangsdatum automatisch worden 

overgedragen aan DGIEU. Ten aanzien van de over te dragen polissen geldt het 

volgende: 
 

a) Polishouders houden dezelfde rechten, voordelen en verplichtingen en zijn 

gebonden aan dezelfde voorwaarden met betrekking tot deze polissen; 
 

b) Alle toekomstige premies zijn betaalbaar aan DGIEU in plaats van DGI; 
 

c) Eventuele aanhangige of lopende juridische procedures, klachten of 

vorderingen door of jegens DGIEU zullen aanhangig worden gemaakt of 

worden voortgezet door DGIEU in plaats van DGI. 

 

3.3 Andere overeenkomsten 
 

Alle verwijzingen in elke overgedragen overeenkomst naar DGI dienen te worden 

gelezen als verwijzing naar DGIEU en DGIEU zal in plaats van DGI alle rechten 

verkrijgen en alle verplichtingen vervullen op grond van deze overeenkomsten. 
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3.4 Bestanden en gegevensbescherming 
 

Titel, bezit en beheer van de bestanden die verband houden met de over te dragen 

activiteiten zullen worden overgedragen aan DGIEU en de daaraan gerelateerde 

persoonsgegevens mogen worden verwerkt door en voor DGIEU in dezelfde omvang 

als waarin ze door en voor DGI werden verwerkt voor de Ingangsdatum. DGIEU 

heeft jegens polishouders dezelfde verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en privacy 

als DGI jegens hen had voor de Ingangsdatum. 
 

3.5 Kosten en uitgaven 
 

Alle kosten en uitgaven die verband houden met de voorbereiding van de 

Voorgenomen Overdacht en de aanvraag van sanctionering van de Voorgenomen 

Overdracht, met inbegrip van de kosten voor de onafhankelijke deskundige, worden 

gedragen door DGI of een ander lid van de D&G groep. 
 

3.6 Toepasselijk recht 
 

Het document met de regeling en de Voorgenomen Overdracht worden beheerst door 

en geïnterpreteerd naar Engels recht. 
 

 


