Stimate <dle/dnă> <Numele de familie>
Informații cu privire propunerea transferului business‐ului de pe London General Insurance Limited pe
Assurant Europe Insurance N.V.
De ce vă scriem?







Polița dvs. <numeleprodusului> este în prezent subscrisă de London General Insurance Limited
(„Assurant UK”), asigurator înregistrat în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.
Retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană (Brexit) la 31 ianuarie 2020, poate duce la pierderea
calităţii pentru Assurant UK de a vă furniza servicii și de a vă administra polița de asigurare, odată ce
perioada de tranziție Brexit se încheie, la data de 31 decembrie 2020.
Pentru a ne asigura că Assurant poate continua să presteze servicii și să administreze polița dvs de
asigurare, vă propunem să transferați toate polițele de asigurare care au fost vândute inițial în EEA de
London General Insurance Limited, către Assurant Europe Insurance N.V. („Assurant Europe”).
Transferul propus se va realiza printr‐un proces în tribunal în conformitate cu partea a VII‐a din Legea
2000 privind serviciile financiare și piețele din Marea Britanie și necesită aprobare de la Înalta Curte a
Marii Britanii și, de asemenea, revizuirea de către autoritățile reglementate în servicii financiare din
Marea Britanie – Autoritatea de Reglementare Prudenţială şi Autoritatea de Conduită Financiară

Aspectele cheie pe care trebuie să le știți:










Dacă transferul va avea loc cu efect de la <data>, se propune transferul poliței dvs. de pe London
General Insurance Limited pe Assurant Europe.
În urma transferului, nu vor fi modificate beneficiile pe care le aveți, polița de asigurare sau termenii
și condițiile asigurării vor rămâne aceleași.
În urma transferului, nu va exista nicio modificare a primei de asigurare pe care o plătiți și modul în
care aceasta este încasată.
Dacă dețineți mai multe polițe care sunt subscrise de London General Insurance Limited, atunci veți
primi o notificare pentru fiecare poliță de asigurare în parte.
Dacă transferul va avea loc:
o Assurant Europe va deveni asiguratorul și furnizorul poliței dvs. Assurant Europe este reglementată
de către De Nederlandsche Bank („DNB”) drept urmare, asigurătorul dvs. nu va mai fi reglementat
de Autoritatea de Conduită Financiară și de Autoritatea de Reglementare a Prevederii în Regatul
Unit.
o Protecția conform Schemei de Compensare a Serviciilor Financiare (Financial Services
Compensation Scheme ‐ FSCS), fondul statutar din Marea Britanie de ultimă soluție pentru clienții
firmelor de servicii financiare, nu va mai fi disponibilă pentru polița dvs. Vă explicăm mai multe
despre acest aspect în documentul [anexat / atașat].
o Dreptul dvs. de a face o reclamație la Autoritatea Financiară Reglementată din Marea Britanie
(Financial Ombudsman Service) se va limita la problemele apărute înainte de transferul propus.
Pentru problemele apărute după transferul propus, veți avea dreptul de a face o reclamație la
Tribunalul Olandez pentru reclamații cu privire la Serviciile Financiare (Dutch Financial Services
Complaints Tribunal – KiFID). Transferul nu va afecta dreptul dumneavoastră de a depune o
plângere la autoritatea financiară locală competentă.
Dacă transferul va avea loc, datele dvs. personale vor fi transferate către Assurant Europe. Assurant
Europe va folosi datele dvs. personale în același mod și în același scop în care Assurant UK deține în
prezent datele dvs. personale (și anume pentru a vinde, reînnoi sau administra polițe). Drepturile dvs.
cu privire la protecția datelor în cadrul Regulamentului general privind protecția datelor vor rămâne
aceleași.
Dacă aveți la noi o procedură de protecție a plăților, atunci polița dvs. va fi transferată și în cadrul
unui sistem de transfer distinct, urmând să primi o comunicare separată despre acest aspect. Vă
oferim detalii suplimentare în acest sens în documentul [anexat / atașat].

Procesul și modul în care interesele dvs. sunt protejate:









Interesele dvs. și interesele celorlalți asigurați sunt protejate de un proces riguros de aprobare care
include:
o Luarea în considerare a transferului propus de Înalta Curte a Marii Britanii, care înainte de
aprobarea acestiua, trebuie să aibe convingerea că procesul este adecvat în toate circumstanțele;
o Luarea în considerare a transferului propus de către Expertul Independent (după cum se
menționează mai jos); și
o Revizuirea acestuia de către Autoritatea de Reglementare Prudenţială şi Autoritatea de Conduită
Financiară
Se preconizează că audierea Curții Marii Britanii pentru analiza transferului propus, va avea loc la 20
octombrie 2020. Dacă va fi aprobat, transferul se va realiza pe 2 noiembrie 2020.
Avem obligația de a numi un Expert Independent pentru a examina transferul și pentru aşi exprima
opinia cu privire la posibilul impact asupra asiguraților. Puteți citi mai multe despre concluziile sale în
documentul [atașat / anexat], care oferă informații suplimentare despre transferul propus. De
asemenea, la solicitarea dvs. vă putem pune la dispoziție un rezumat sau o copie a raportului complet
al Expertului Independent.
Prioritatea noastră este să vă protejăm interesele și să ne asigurăm că există un transfer impecabil al
asigurării dvs. Cu toate acestea, dacă sunteți îngrijorat că transferul propus vă poate afecta în mod
negativ, aveți dreptul de a vă expune îngrijorarea la noi sau la Înalta Curte a Marii Britanii, în cadrul
ședinței programate pentru 20 octombrie 2020. Dacă vă expuneți îngrijorarea la noi, aceasta va fi
împărtășită cu Autoritatea de Conduită Financiară, Autoritatea de Reglementare a Prevederii în
Regatul Unit, Expertul Independent precum și cu Înalta Curte a Marii Britanii. Vă explicăm cum se face
acest lucru în documentul [anexat / atașat].
Dacă nu aveți nici o îngrijorare cu privire la transfer, nu este necesar să întreprindeți nicio măsură iar
acoperirea dvs. va continua normal.

Vă rugăm regăsiți <anexat la această scrisoare / atașat la acest e‐mail> un document care oferă informații
suplimentare despre transfer partea VII.
Acesta include detalii complete despre procesul de transfer și explică modul în care puteți ridica orice întrebări
sau nelămuriri, împreună cu alte documente referitoare la transfer.
Puteți citi mai multe despre transferul propus, precum și mai multe informații despre activitățile Assurant în
legătură cu Brexit pe website‐ul nostru la Assurant.co.uk/transfer. Orice modificări, cum ar fi data audierii,
informații suplimentare sau rapoarte, vor fi de asemenea disponibile pe website‐ul nostru înainte de audierea
Curții.

Impactul COVID‐19
Într‐un mediu în continuă schimbare, vom face tot posibilul pentru a ne asigura că pandemia COVID‐19 nu ne
afectează activitatea. Ca parte a acestui lucru, vom susține clienții mai mult ca niciodată în aceste timpuri fără
precedent, oferind îndrumare și asistență acolo unde este nevoie. Am activat planul nostru de continuitate a
business‐ului pentru siguranța angajaților și protejarea centrelor noastre de operațiuni, asigurându‐ne că
putem opera pe o bază de ‘’afaceri ca de obicei” în timpul pandemiei COVID‐19.
Dacă la audierea Curții Marii Britanii vor exista restricții în Marea Britanie cu privire la adunarea și circulația
persoanelor și doriți să participați la audiere în persoană, atunci, acolo unde este posibil într‐un mod rezonabil
şi permis de Înalta Curte a Marii Britanii, se vor pune la dispoziție aranjamente pentru a vă permite să
participați la audierea instanței britanice de la distanță.
Pentru mai multe informații despre răspunsul nostru la pandemia COVID‐19 vă rugăm vizitați assurant.co.uk

Dacă aveți întrebări
Pentru orice întrebări legate de transferul propus, vă rugăm să trimiteți un e‐mail la <adresăemail> sau să
apelați <numărtelefon>.
Cu stimă,

Christian Formby
Președinte pentru London General Insurance Limited
Dacă doriți o copie a acestui pachet în litere mari, audio sau în alfabetul Braille, vă rugăm să ne sunați la
numărul afișat mai sus.

Transfer propus al
operațiunilor către
Assurant Europe
Insurance N.V.
Assurant General Insurance
Limited și London General
Insurance Company Limited.

INTRODUCERE
În prezent, aveți una sau mai multe polițe încheiate cu noi, Assurant General
Insurance Limited (în continuare „AGIL”) sau London General Insurance
Company Limited (în continuare „LGI”). Este posibil să fi achiziționat inițial
polița dvs. prin intermediul unuia dintre programele pe care le gestionăm în
numele unuia dintre clienții noștri, cum ar fi un comerciant cu amănuntul, un
furnizor de rețele mobile sau un producător de vehicule. În prezenta broșură,
noi îi numim pe acești clienți „Intermediarii” noștri.
Ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (în continuare
„Brexit”) și a expirării preconizate a Perioadei de Tranziție la 31 decembrie
2020, AGIL și LGI propun transferul operațiunilor care au fost vândute
inițial într-un alt stat SEE decât Regatul Unit (în continuare „Operațiunile
Europene”) către o nouă filială a Assurant Group din Țările de Jos, Assurant
Europe Insurance N.V. (în continuare „AEI”). În prezentul document, acesta
este denumit „Transferul Propus”. Se preconizează că Transferul Propus va
avea loc la 2 noiembrie 2020.
Scopul prezentei broșuri este:
• să vă ofere informații despre Transferul Propus
• să vă explice ce înseamnă Transferul Propus pentru dvs. și polița dvs.
• să vă explice procesul juridic pe care trebuie să îl urmăm pentru a obține
aprobarea pentru Transferul Propus
• să vă explice ce măsuri puteți lua dacă credeți că ați fi afectat de Transferul
Propus.
De asemenea, există o secțiune de „Întrebări și răspunsuri” care acoperă
întrebările frecvente despre Transferul Propus.
Impactul COVID-19
Într-un mediu în continuă schimbare, vom face tot posibilul pentru a
ne asigura că pandemia COVID-19 nu ne afectează activitatea. Ca parte
integrantă, vom acorda sprijin clienții noștri mai mult ca niciodată în
această situație fără precedent, oferind îndrumare și asistență dacă este
necesar. Am activat planul nostru de continuitate a activității pentru a ne
proteja angajații și centrele noastre de operațiuni, astfel asigurându-ne că
putem funcționa „normal” în timpul pandemiei COVID-19.
Dacă ați fost afectat de pandemia COVID-19 și sunteți îngrijorat cu privire
la Transferul Propus și credeți că este probabil ca pandemia COVID-19 să
vă afecteze capacitatea de a vă exprima îngrijorările, contactați-ne.
Dacă, la data audierii Înaltei Curți din Regatul Unit, există restricții
în Regatul Unit privind adunările și circulația persoanelor și doriți să
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participați personal la audierea Înaltei Curți din Regatul Unit, dar din
cauza respectivelor restricții nu puteți participa, atunci, în cazul în care în
mod rezonabil este posibil și este permis de Înalta Curte din Regatul Unit,
vor fi implementate măsuri care să vă permită să participați de la distanță
la audierea Înaltei Curți din Regatul Unit.
Vizitați assurant.co.uk pentru mai multe informații privind răspunsul
nostru la pandemia COVID-19.

AVEȚI NEVOIE DE MAI MULTE INFORMAȚII?
Dacă aveți întrebări după ce ați citit broșura, contactați-ne la datele de
contact menționate în scrisoarea de însoțire sau în e-mailul care a fost transmis
împreună cu broșura sau consultați documentația existentă. Alternativ, vizitați
assurant.co.uk/transfer

CINE ESTE ASSURANT?
AGIL și LGI sunt societăți cu răspundere limitată înființate în Anglia și Țara
Galilor și sunt parte a grupului de societăți Assurant, Inc.
Assurant, Inc. este un furnizor global lider de soluții pentru locuințe și pentru
stilul de viață care oferă asistență, protejează și corelează achizițiile majore
ale consumatorilor. O companie Fortune 500 prezentă în 21 de țări, Assurant
oferă soluții pentru dispozitive mobile; contracte extinse de servicii; servicii
de protecție a vehiculelor; asigurare prefinanțată pentru servicii funerare;
asigurare pentru chiriași și asigurare pentru proprietarii de locuințe încheiată
de creditor.
Aveți o poliță încheiată cu AGIL sau LGI, care v-a fost vândută de unul dintre
Intermediarii noștri și care vă oferă unul sau mai multe dintre serviciile de
mai jos:
• asigurarea telefonului mobil;
• asigurarea dispozitivelor electronice;
• o garanție extinsă pentru dispozitivele electronice de consum;
• asigurare de protecție a plăților;
• garanții pentru mobilier sau bijuterii; sau
• garanții pentru vehicule
AGIL este o filială a Assurant Group Limited, un holding de asigurare cu
răspundere limitată înființat în Anglia și Țara Galilor.
LGI este o filială a TWG Europe Limited, un holding de asigurare cu răspundere
limitată înființat în Anglia și Țara Galilor.
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Assurant Group Limited, TWG Europe Limited și filialele și societățile
asociate acestora sunt denumite în prezentul document „Assurant Europe
Group”.
Assurant Europe Group a înființat, de asemenea, un nou asigurător în Țările
de Jos – Assurant Europe Insurance N.V. (denumit în continuare „AEI” în
prezentul document) -, care este autorizat de De Nederlandsche Bank (în
continuare „DNB”) să subscrie asigurări generale.

TRANSFERUL PROPUS
Transferul propus face parte din procesul de restructurare al Assurant Europe
Group generat de Brexit, care a avut loc la 31 ianuarie 2020.
În prezent, Regatul Unit se află în Perioada de Tranziție, iar legislația UE
continuă să se aplice în Regatul Unit pe această Perioadă de Tranziție. Se
preconizează că Perioada de Tranziție va dura până la 31 decembrie 2020.
După 31 decembrie 2020, este posibil să nu mai putem continua să vindem,
să reînnoim sau să administrăm polițe pentru clienții stabiliți în UE. Prin
urmare, transferul Operațiunilor Europene către AEI este o parte esențială a
strategiei noastre care să permită Assurant Europe să continue să vândă, să
reînnoiască și să administreze polițe pentru clienții ca dvs.
Cui ne adresăm?
Ne adresăm numai deținătorilor de polițe care pot fi afectați în vreun fel de
Transferul Propus. Vă scriem deoarece dețineți în prezent o poliță care face
parte din Operațiunile Europene ale AGIL sau LGI (în continuare „Polițele de
Transferat”) sau ați deținut o astfel de poliță care a expirat recent.
Dacă aveți o poliță de protecție a plăților încheiată cu LGI, atunci este posibil
să vă fi scris totuși separat despre o altă schemă de transfer diferită pe care o
desfășurăm cu privire la o altă parte a Operațiunilor noastre Europene. Este
posibil să primiți separat o comunicare din partea noastră despre aceasta,
dacă este relevantă pentru polița dvs. de protecție a plăților. Vă oferim mai
multe explicații despre motivele acestui proces în secțiunea de „Întrebări și
răspunsuri” de mai jos.
Procesul
Transferul propus va fi efectuat printr-un transfer al operațiunilor de
asigurare în conformitate cu partea VII din Legea Regatului Unit din 2000
privind serviciile și piețele financiare. Pentru ca Transferul Propus să aibă
loc, avem nevoie ca Înalta Curte din Regatul Unit să îl aprobe.
De asemenea, procesul necesită numirea unui expert independent care să
pregătească un raport privind Transferul Propus și efectele acestuia asupra
deținătorilor de polițe, precum și ca numirea să fie aprobată de Autoritatea
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de Reglementare Prudențială, în consultare cu Autoritatea de Conduită
Financiară – organismele de reglementare a serviciilor financiare din Regatul
Unit.
AGIL, LGI și AEI au solicitat Înaltei Curți din Regatul Unit aprobarea
Transferului Propus. Pentru ca Transferul Propus să aibă loc, Înalta Curte
din Regatul Unit trebuie să fie convinsă că acesta este adecvat, în toate
circumstanțele cazului, ca să îl aprobe. În cazul în care Înalta Curte din
Regatul Unit îl aprobă, se preconizează că Transferul Propus intră în vigoare
la 2 noiembrie 2020 (în continuare „Data Intrării în Vigoare”).
Ce se va întâmpla dacă Transferul Propus intră în vigoare?
Toate polițele de asigurare care fac parte din Operațiunile Europene ale AGIL
sau LGI, împreună cu activele și pasivele aferente relevante, vor fi transferate
automat către AEI la Data Intrării în Vigoare.
În ceea ce privește polițele de transferat, toți deținătorii de polițe vor
continua să aibă aceleași drepturi, beneficii și obligații și vor fi supuși acelorași
termeni și condiții în legătură cu respectivele polițe ca urmare a transferului.
Toate primele viitoare vor fi plătite către AEI în locul AGIL sau LGI, iar
procedurile juridice, plângerile sau pretențiile pe rol sau în curs de desfășurare
depuse de sau împotriva AGIL sau LGI vor fi continuate sau inițiate de sau
împotriva AEI în locul AGIL sau LGI.
Toate trimiterile din contractele de transferat la AGIL sau LGI vor fi
interpretate ca trimiteri la Assurant Europe, iar Assurant Europe va dobândi
toate drepturile și va îndeplini toate obligațiile care decurg din respectivele
contracte în locul AGIL sau LGI.

TREBUIE SĂ FAC CEVA?
Dacă, după ce ați citit această broșură, sunteți mulțumit de Transferul
Propus, atunci nu trebuie să faceți nimic. Cu toate acestea, este posibil să
fie necesar să informați pe altcineva despre Transferul Propus, după cum se
explică mai jos.
Dacă credeți că ați fi afectat de Transferul Propus, atunci aveți dreptul
de a participa la audierea Înaltei Curți din Regatul Unit și de a vă exprima
îngrijorările. Puteți participa personal la audierea Înaltei Curți din Regatul
Unit sau vă poate reprezenta un reprezentant legal. Ar fi util dacă îi puteți
informa în scris pe avocații noștri, la adresa de mai jos, înainte de data
audierii, dar de preferință cât mai curând posibil, în cazul în care doriți să
participați la audierea Înaltei Curți din Regatul Unit, precizând motivele
pentru care considerați că ați fi afectat de Transferul Propus.
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Dacă nu doriți să participați la audierea Înaltei Curți din Regatul Unit, puteți
totuși să vă exprimați îngrijorările cu privire la Transferul Propus înainte de
Data Audierii (dar preferabil cât mai curând posibil):
• utilizând metodele obișnuite de comunicare pentru orice întrebare legată
de polița dvs., indicate în documentația existentă
• utilizând datele de contact furnizate în comunicarea de notificare pe care
v-am trimis-o sau în avizul juridic
• scriind avocaților noștri la adresa de mai jos pentru a ne spune motivele
pentru care credeți că ați fi afectat de Transferul Propus. În cazul în care ne
transmiteți îngrijorările dvs., vă informăm că le vom comunica Autorității
de Reglementare Prudențială, Autorității de Conduită Financiară,
Expertului Independent și Înaltei Curți din Regatul Unit.
Adresa avocaților noștri:
Pinsent Masons LLP,
30 Crown Place,
Earl Street, Londra,
EC2A 4ES
Când le scrieți, menționați ref.: HA06/MB60.
Dacă vă hotărâți să vă exprimați îngrijorările în fața Înaltei Curți din Regatul
Unit, mai întâi citiți cu atenție avizul juridic de la finalul prezentului
document.
Este posibil să fie necesar să informați și pe altcineva despre Transfer, după
cum se arată în tabelul de mai jos.
Dacă sunteți în
stare de faliment
sau pe cale de a fi
declarat în stare de
faliment...

Trebui să prezentați broșura și scrisoarea
însoțitoare:
• administratorului sau curatorului oficial în
faliment (persoana desemnată de instanță pentru
a vă administra afacerile);
• executorului judecătoresc sau
• administratorului judiciar.

Dacă ați cesionat
polița dvs...

Dacă ați cesionat polița dvs. unei alte persoane
sau unei societăți, trebuie să prezentați scrisoarea
și
broșura părții căreia i-ați cesionat polița.

Dacă polița dvs. este
o poliță comună...

Am scris separat deținătorilor de polițe comune în
cazul în care există în înregistrările noastre adrese
separate. Dacă partajați adresa cu deținătorul de
poliță comună, prezentați scrisoarea și broșura
primite deținătorului de poliță comună.
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CUM SUNT PROTEJATE INTERESELE MELE?
Interesele dvs. și interesele altor deținători de polițe sunt protejate printr-un
proces riguros de aprobare care include:
• examinarea de către Expertul Independent a efectului probabil al
Transferului Propus asupra deținătorilor de polițe AGIL, LGI și AEI. Expertul
independent este Derek Newton, director în Milliman LLP. Dl Newton este
actuar și este independent de AGIL, LGI și AEI. Dânsul are experiență în
chestiunile privind Transferul Propus. Dl Newton a fost numit să prezinte
Înaltei Curți din Regatul Unit opinia sa cu privire la efectul probabil asupra
tuturor deținătorilor de Polițe de Transferat și Polițe Rămase ale AGIL,
LGI și AEI. Numirea sa a fost aprobată de Autoritatea de Reglementare
Prudențială în urma consultării cu Autoritatea de Conduită Financiară
• examinarea de către Actuarul-Șef al AGIL și LGI a Transferului Propus
asupra deținătorilor de polițe AGIL sau LGI
• o reexaminare efectuată de Autoritatea Prudențială de Reglementare și
Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit
• aprobarea dată de Înalta Curte din Regatul Unit.
Rapoartele actuariale
Expertul Independent și Actuarul-Șef al AGIL sau LGI au pregătit separat
rapoarte privind Transferul Propus, cu următoarele concluzii:
Expertul independent
În opinia sa, Expertul Independent este convins că punerea în aplicare a
Transferului Propus nu va avea niciun efect negativ semnificativ asupra:
• așteptărilor privind beneficiile Polițelor de Transferat sau ale Polițelor
Rămase;
• securității beneficiilor prevăzute de Polițele de Transferat sau Polițele
Rămase; sau
• nivelului și standardelor de administrare și de servicii care se aplică
Polițelor de Transferat sau Polițelor Rămase.
Actuarul-Șef al AGIL și LGI
Actuarul-Șef al AGIL și LGI consideră că așteptările privind beneficiile, termenii
și condițiile polițelor, precum și procesarea și administrarea revendicărilor
pentru deținătorii de polițe de transferat și de netransferat este de așteptat
să rămână stabile după Transfer. Concluzia Actuarului-Șef al AGIL și LGI este
că Transferul Propus nu are efecte negative semnificative pentru deținătorii
de polițe AGIL și LGI. În special, Actuarul-Șef al AGIL și LGI consideră că
Schema va menține cel puțin securitatea beneficiilor pentru toți deținătorii
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de polițe AGIL și LGI, fie de transferat, fie de netransferat, și va asigura că
aceștia vor fi tratați echitabil în continuare.

INFORMAȚII PRIVIND PROCESUL
Următoarele informații sunt disponibile pe site-ul nostru la
assurant.co.uk/transfer:
• documentul complet care conține Schema și rezumatul acestuia;
• raportul complet al Expertului Independent și rezumatul acestuia
• raportul Actuarului-Șef al AGIL și LGI
Dacă preferați, contactați-ne și vă putem trimite exemplare prin poștă. Datele
noastre de contact sunt furnizate în scrisoarea de însoțire sau în e-mailul
transmis împreună cu broșura.
Avem obligația de a publica un Aviz Juridic în diferite ziare pentru a evidenția
cererea noastră depusă la Înalta Curte din Regatul Unit pentru aprobarea
transferului. Un exemplar al acestui aviz se găsește la finalul prezentului
document.
Care sunt termenele pentru transfer?
Data audierii este programată la 20 octombrie 2020. În cazul în care Înalta
Curte din Regatul Unit aprobă Transferul Propus, atunci Transferul Propus va
avea loc la Data Intrării în Vigoare, care preconizăm că va fi 2 noiembrie 2020.
Vom furniza informații și actualizări suplimentare pe site-ul nostru, inclusiv
rezultatul audierii Înaltei Curți din Regatul Unit, la scurt timp după data
audierii.
Procesul juridic
Pentru a efectua Transferul Propus, avem obligația de a respecta un proces
prevăzut în partea VII din Legea Regatului Unit din 2000 privind serviciile și
piețele financiare.
AGIL, LGI și AEI au solicitat Înaltei Curți din Regatul Unit aprobarea
Transferului Propus. Pentru ca Transferul Propus să aibă loc, Înalta Curte
din Regatul Unit trebuie să fie convinsă că acesta este adecvat, în toate
circumstanțele cazului, ca să îl aprobe.
Procesul prevede să vă transmitem în scris o notificare cu privire la Transferul
Propus, să publicăm anunțuri într-o serie de ziare și să furnizăm informații pe
site-ul nostru.
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Pentru a sprijini Înalta Curte din Regatul Unit să ia o decizie, Expertul
Independent își prezintă opinia cu privire la efectul probabil al Transferului
Propus asupra deținătorilor de polițe. Raportul expertului independent sau
rezumatul acestuia sunt disponibile online la assurant.co.uk/transfer
Ce se întâmplă dacă situația se schimbă înainte de audierea finală a Înaltei
Curți din Regatul Unit?
În cazul în care data audierii se modifică, vom comunica noua dată pe site-ul
nostru.
Următoarele persoane vor pregăti rapoarte suplimentare cu puțin timp înainte
de Data Audierii:
• Expertul Independent
• Actuarul-Șefal AGIL și LGI
De asemenea, se preconizează că va fi disponibil un raport întocmit de serviciul
actuarial din Assurant Europe înainte de Data Audierii.
Aceste rapoarte vor fi pregătite astfel încât consiliul de administrație relevant
și Înalta Curte din Regatul Unit să poată ține seama de cele mai recente
informații financiare disponibile și de evoluțiile sau modificările semnificative
care ar putea afecta deținătorii de polițe înainte de audierea Înaltei Curți din
Regatul Unit.
Vom publica aceste rapoarte pe site-ul nostru odată ce acestea sunt disponibile
și înainte de Data Audierii.
De asemenea, vom publica rezultatul audierii pe site-ul nostru cât mai curând
posibil după Data Audierii.

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI
De ce este transferată polița mea?
În prezent, dețineți o poliță subscrisă de AGIL sau LGI. În urma retragerii
Regatului Unit din Uniunea Europeană, este posibil să nu mai putem continua să
asigurăm sau să administrăm polița dumneavoastră odată ce Perioada oficială
de Tranziție se încheie la 31 decembrie 2020. Pentru a putea continua să vă
asigurăm sau să vă administrăm polița dvs., fără întreruperea serviciului, vă
propunem să vă transferăm polița dvs. către Assurant Europe Insurance N.V.,
o nouă filială a Assurant Group din Țările de Jos. În cazul în care transferul
continuă, Assurant Europe Insurance N.V. va deveni asigurătorul poliței dvs.
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Acoperirea și beneficiile pe care le primesc vor rămâne la fel?
Da, acoperirea și beneficiile poliței dvs. vor rămâne la fel.
Ce înseamnă acest lucru pentru plățile mele?
Suma pe care o plătiți pentru polița dvs. va rămâne aceeași. Singura
modificare poate fi că numele care apare pe declarația dvs. va fi Assurant
Europe Insurance N.V.
Se vor modifica metodele de contact cu Assurant?
Nu. Continuați să utilizați metodele existente pentru a ne contacta în legătură
cu polița dvs.
Propunerile se vor desfășura în mod automat?
Transferul propus trebuie aprobat de Înalta Curte din Regatul Unit. Pentru
ca Transferul Propus să aibă loc, Înalta Curte din Regatul Unit trebuie să
fie convinsă că acesta este adecvat, în toate circumstanțele cazului, ca să îl
aprobe. În cazul în care Înalta Curte din Regatul Unit aprobă transferul, se
preconizează că acesta va avea loc la 2 noiembrie 2020. Vă vom informa cu
privire la eventualele modificări ale calendarului propus privind transferul.
În cazul în care Înalta Curte din Regatul Unit nu aprobă Transferul Propus,
polița dvs. va rămâne la AGIL sau LGI.
Pe cine pot contacta dacă am reclamații cu privire la polița mea după
transfer?
În primul rând, trebuie să contactați AEI. Cu toate acestea, dacă nu sunteți
mulțumit de răspunsul nostru, vă puteți adresa în continuare Avocatului
Poporului local. Ulterior Transferului Propus, vă puteți adresa și Tribunalului
Olandez pentru Reclamații privind Serviciile Financiare, KiFID.
În cazul în care Transferul Propus continuă, dreptul dumneavoastră de a
depune o plângere la Serviciul Ombudsmanului Financiar din Regatul Unit va fi
limitat la chestiunile apărute înainte de Transferul Propus.
Se schimbă ceva în modul în care datele mele cu caracter personal sunt
gestionate în raport cu Regulamentul general privind protecția datelor
(RGPD)?
Nu, dacă Transferul Propus continuă, AGIL sau LGI va transfera către Assurant
Europe toate datele cu caracter personal pe care le deține în prezent despre
dvs. Assurant Europe va utiliza datele dvs. cu caracter personal în același
mod și în aceleași scopuri ca AGIL sau LGI (și anume, pentru a vinde, a reînnoi
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sau a administra polițe). Drepturile dvs. cu privire la protecția datelor în
temeiul RGPD vor rămâne aceleași - singura diferență va fi că va trebui să
contactați Assurant Europe, mai degrabă decât AGIL sau LGI, dacă doriți să
vă exercitați oricare dintre drepturile prevăzute de RGPD.
Pentru mai multe informații despre modul în care AEI va utiliza datele dvs.
cu caracter personal, vizitați www.assurant.co.uk pentru a consulta politica
noastră de confidențialitate.
Dacă nu sunteți de acord ca datele dvs. cu caracter personal să fie transferate
către AEI în conformitate cu informațiile de mai sus, vă puteți exprima
obiecția în termen de 30 de zile de la data scrisorii care însoțește broșura; cu
toate acestea, AEI va avea nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru
a vă administra și reînnoi polița. Înseamnă că, dacă vă opuneți transferului
de date cu caracter personal către AEI, AEI nu va putea să vă administreze în
continuare polița.
Voi mai beneficia de protecție în conformitate cu sistemul din Regatul Unit
de compensare a serviciilor financiare (FSCS)?
FSCS protejează deținătorii de polițe în cazul în care un asigurător se află
în imposibilitate sau este probabil să ajungă în imposibilitate de plată a
creanțelor în raport cu o poliță (de exemplu, deoarece nu și-a respectat
obligațiile sau a intrat în insolvență). Protecția garantată de FSCS se aplică
numai clienților societăților de servicii financiare autorizate din Regatul Unit.
Nu există nicio protecție echivalentă pentru clienții societăților de servicii
financiare autorizate din Țările de Jos.
În raportul său, Expertul Independent confirmă că transferul nu va avea
niciun efect negativ semnificativ asupra securității beneficiilor sau asupra
așteptărilor viitoare privind beneficiile în cazul dvs. sau al altor deținători de
polițe AGIL sau LGI. Pentru a ajunge la această concluzie, acesta a examinat
eventuala pierdere a protecției FSCS. În opinia sa, Expertul Independent
consideră că este mică probabilitatea ca AEI să nu își îndeplinească obligațiile
sau să intre în insolvență. În plus:
• AEI este supusă unei varietăți de legi și reglementări olandeze și europene
care impun ca Assurant Europe să dețină fonduri suficiente pentru a plăti
creanțele deținătorilor de polițe. Assurant Group va pune la dispoziția
Assurant Europe suficientă finanțare pentru a-și îndeplini aceste cerințe
legale și normative de la început.
• Normele olandeze în materie de insolvență vizează protejarea deținătorilor
de polițe la societăți de asigurare insolvente din Țările de Jos. Deși aceste
norme nu oferă același nivel de protecție ca FSCS, acestea sunt menite să
reducă nevoia de sistem echivalent de protecție în Țările de Jos.
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De ce mi-ați scris despre o altă schemă de transfer?
LGI a încheiat anumite polițe de protecție a plăților în temeiul cărora LGI oferă
asigurări generale în legătură cu riscurile accidentale de deces, invaliditate și
boală și șomaj, iar o altă societate de asigurări din grupul Assurant, și anume
London General Life Company Limited (în continuare „LGL”), oferă asigurări
pe termen lung în ceea ce privește riscurile de viață, anuitate și sănătate
permanentă. De asemenea, LGL își transferă operațiunile sale din SEE (inclusiv
riscurile pe termen lung) către un alt asigurător olandez, Assurant Europe
Life Insurance N.V. (în continuare „AEL”), în cadrul unui transfer separat
(în continuare „Transferul de Operațiuni de Viață”). Dacă dețineți o poliță
relevantă de protecție a plăților, vă vom fi scris și cu privire la Transferul de
Operațiuni de Viață.
Transferul de Operațiuni de Viață este efectuat în paralel cu Schema și, prin
urmare, pentru polițele relevante de protecție a plăților:
• elementul de asigurare generală din polița respectivă va fi transferat în
cadrul Transferului Propus; iar
• elementul de asigurare de viață din polița respectivă va fi transferat în
cadrul Transferului de Operațiuni de Viață.
În cazul în care Transferul de Operațiuni de Viață nu are loc (de exemplu,
deoarece Înalta Curte din Regatul Unit nu îl aprobă), atunci respectivele
polițe de protecție a plăților nu vor fi transferate în cadrul Transferului
Propus până când Transferul de Operațiuni de Viață nu este aprobat și nu
intră în vigoare. Până atunci, aceste polițe de protecție a plăților vor rămâne
la LGI.
Unde pot afla mai multe informații?
Detalii complete despre transfer sunt disponibile la assurant.co.uk/transfer
Dacă mai aveți întrebări, ne puteți contacta la datele din notificarea transmisă
împreună cu broșura.

GLOSAR
AGIL

înseamnă Assurant General Insurance Limited, o
societate cu răspundere limitată înființată în Anglia și
Țara Galilor, cu numărul de înregistrare 02341082 și
cu sediul social la Emerald Buildings, Westmere Drive,
Crewe, Cheshire, CW1 6UN
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AEL

înseamnă Assurant Europe Life Insurance N.V., o
societate cu răspundere limitată înființată în Țările de
Jos, cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului
72959312 și cu sediul social la Paasheuvelweg 1, 1105 BE
Amsterdam, Țările de Jos

ALL

înseamnă Assurant Life Limited, o societate cu
răspundere limitată înființată în Anglia și Țara Galilor,
cu numărul de înregistrare 03264844 și cu sediul social
la Emerald Buildings, Westmere Drive, Crewe, Cheshire,
CW1 6UN

Assurant
Europe sau AEI

înseamnă Assurant Europe Insurance N.V., o societate
cu răspundere limitată înființată în Țările de Jos,
cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului
72959320 și cu sediul social la Paasheuvelweg 1, 1105 BE
Amsterdam, Țările de Jos

Brexit

înseamnă retragerea Regatului Unit din Uniunea
Europeană la 31 ianuarie 2020, care face obiectul unei
perioade de tranziție până la 31 decembrie 2020 cel
puțin

Actuarul-șef al
AGIL și LGI

înseamnă actuarul responsabil cu monitorizarea
și raportarea poziției financiare a AGIL și LGI și cu
raportarea către consiliul de administrație

DNB

înseamnă De Nederlandsche Bank

Data Intrării în
Vigoare

înseamnă data la care transferul din cadrul Schemei va fi
pus în aplicare

Operațiuni
Europene

înseamnă operațiunile AGIL și LGI vândute inițial într-un
alt stat SEE decât Regatul Unit

Autoritatea
de Conduită
Financiară

organism neguvernamental independent care
reglementează sectorul asigurărilor din Regatul Unit, în
colaborare cu Autoritatea de Reglementare Prudențială.
FCA vizează protejarea clienților, protejarea și
consolidarea integrității sistemului financiar din Regatul
Unit și promovarea concurenței pe piața financiară

Data audierii

data la care vom fi prezenți la Înalta Curte din Regatul
Unit

Expert
Independent

înseamnă actuarul independent desemnat să raporteze
Înaltei Curți din Regatul Unit cu privire la Transferul
Propus. Expertul Independent este Derek Newton,
director în Milliman LLP. Dl Newton este actuar și este
independent de AGIL, LGI și Assurant Europe. Dumnealui
are experiență în chestiunile privind Transferul Propus.
Dl Newton a fost numit să prezinte Înaltei Curți din
Regatul Unit opinia sa cu privire la efectul probabil
asupra tuturor deținătorilor de polițe de transferat și
polițe rămase ale AGIL, LGI și Assurant Europe. Numirea
sa a fost aprobată de Autoritatea de Reglementare
Prudențială în urma consultării cu Autoritatea de
Conduită Financiară

Intermediari

înseamnă unul dintre clienții noștri, prin intermediul
căruia ați achiziționat polița dvs. Acesta ar putea fi un
comerciant cu amănuntul, un furnizor de rețele mobile
sau un producător de vehicule

Aviz juridic

notificarea deținătorilor de polițe cu privire la cererea
depusă la Înalta Curte din Regatul Unit de aprobare
a Schemei. Un exemplar al avizului juridic privind
Transferul Propus este inclus la finalul prezentului
document

LGI

înseamnă London General Insurance Company Limited,
o societate cu răspundere limitată înființată în Anglia și
Țara Galilor, cu numărul de înregistrare 01865673 și cu
sediul social la Twenty Kingston Road, Kingston Road,
Staines-Upon-Thames, Surrey, TW18 4LG

LGL

înseamnă London General Life Company Limited, o
societate cu răspundere limitată înființată în Anglia și
Țara Galilor, cu numărul de înregistrare 02443666 și cu
sediul social la Twenty Kingston Road, Kingston Road,
Staines-Upon-Thames, Surrey, TW18 4LG

Transfer de
operațiuni de
viață

un transfer separat de operațiuni de asigurare în cadrul
căruia alte două societăți din Assurant Europe Group
(ALL și LGL) propun transferul operațiunilor lor din SEE
către un alt asigurător olandez, AEL. Acest transfer are
loc simultan cu Transferul Propus

Transfer propus înseamnă procesul formal de transfer al polițelor de
transferat de la AGIL și LGI către Assurant Europe
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Autoritatea de
Reglementare
Prudențială

organism neguvernamental independent care
reglementează sectorul asigurărilor din Regatul Unit,
în colaborare cu Autoritatea de Conduită Financiară.
Autoritatea de Reglementare Prudențială vizează
reglementarea solvabilității și a poziției de capital ale
asigurătorilor și ale altor societăți de servicii financiare
pentru a promova siguranța și bonitatea societăților
pe care le reglementează și pentru a se asigura că
deținătorii de polițe sunt protejați în mod corespunzător

Poliță rămasă

o poliță care nu va fi transferată în cadrul Transferului
Propus

Polițe de
transferat

înseamnă polițele care sunt transferate în cadrul
Transferului Propus. Toate polițele de transferat fac
parte din Operațiunile Europene

Perioadă de
Tranziție

înseamnă Perioada de Tranziție pentru punerea în
aplicare a Brexitului, care se preconizează că va dura
până la 31 decembrie 2020

Înalta Curte din înseamnă Înalta Curte de Justiție, Instanțele în Materie
Regatul Unit
de Afaceri și Proprietate din Anglia și Țara Galilor,
Instanța în Materie de Societăți din Londra, Regatul Unit
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AVIZ JURIDIC			

CR-2020-000245

LA ÎNALTA CURTE DE JUSTIȚIE
INSTANȚELE ÎN MATERIE DE AFACERI ȘI PROPRIETATE DIN ANGLIA ȘI ȚARA GALILOR

INSTANȚA ÎN MATERIE DE SOCIETĂȚI
ÎN CAZUL
ASSURANT GENERAL INSURANCE LIMITED
- și ÎN CAZUL
LONDON GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED
- și ÎN CAZUL
ASSURANT EUROPE INSURANCE N.V.
- și ÎN CAZUL PĂRȚII VII DIN LEGEA DIN 2000 PRIVIND SERVICIILE ȘI PIEȚELE
FINANCIARE

Se notifică prin prezenta că, la data de 22/06/2020, a fost depusă o
cerere în temeiul secțiunii 107 din Legea din 2000 privind serviciile și piețele
financiare (în continuare „legea") la Înalta Curte de Justiție, Instanțele în
Materie de Afaceri și Proprietate din Anglia și Țara Galilor, Instanța în
Materie de Societăți din Londra, de către Assurant General Insurance
Limited (în continuare „AGIL”), London General Insurance Company
Limited (în continuare „LGI”) și Assurant Europe Insurance N.V. (în
continuare
„AEI”) pentru
ordine: 111 din lege de sancționare a unei scheme
1. în conformitate
cu secțiunea
(în continuare „Schema”) care prevede transferul către AEI al anumitor
operațiuni de asigurare generală ale fiecăruia dintre AGIL și LGI (în continuare
„Operațiunile de Transferat”) și
2. de adoptare de dispoziții auxiliare privind Schema în temeiul secțiunilor 112
și 112A din lege.
Exemplare ale raportului privind condițiile prevăzute de Schemă, întocmit
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de un Expert Independent în conformitate cu secțiunea 109 din lege (în
continuare „Raportul privind Schema”), o declarație de prezentare a
condițiilor prevăzute de Schemă și un rezumat al Raportului privind Schema,
precum și documentul care conține Schema pot fi obținute gratuit contactând
AGIL, LGI sau AEI (după caz), la numărul de telefon sau la adresa relevantă
indicată mai jos. Aceste documente, precum și alte documente conexe,
inclusiv rapoarte actuariale și eșantioane de comunicări către deținătorii de
polițe, sunt disponibile pe site-ul de mai jos. Acest site va fi actualizat cu
eventualele modificări esențiale privind Transferul Propus.
Eventualele întrebări sau nelămuriri legate de Transferul Propus trebuie
adresate către AGIL, LGI sau AEI, la număr de telefon sau la adresa de mai jos
(după caz):
Assurant General Insurance Limited
Emerald Buildings
Westmere Drive
Crewe
Cheshire
Regatul Unit
CW1 6UN

Assurant Europe Insurance N.V.
Paasheuvelweg 1
1105 BE Amsterdam
Țările de Jos

Nr. telefon: +31 (0)26 750 5790
www.assurant.co.uk/transfer

Nr. telefon: +31 (0)26 750 5790
www.assurant.co.uk/transfer

London General Insurance Company
Limited
Twenty Kingston Road,
Staines-Upon-Thames,
Surrey,
Anglia,
TW18 4LG
Nr. telefon: +31 (0)26 750 5790
www.assurant.co.uk/transfer
Cererea urmează să fie audiată în fața unui judecător din Instanța în Materie
de Societăți din cadrul Instanțelor în Materie de Afaceri și Proprietate,
Înalta Curte, la adresa 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londra EC4A 1NL, la
20 octombrie 2020. Orice persoană (inclusiv orice deținător de poliță sau
angajat al AGIL, LGI sau AEI) care consideră că ar fi afectată de desfășurarea
Schemei are dreptul de a participa la audiere și de a-și exprima opiniile,
fie în persoană, fie prin reprezentant legal. Ar fi util ca persoanele care
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intenționează să participe la audiere să informeze în scris Pinsent Masons
LLP, avocații care acționează în numele AGIL, LGI și AEI, la adresa de mai
jos, înainte de 20 octombrie 2020, dar de preferință cât mai curând posibil,
precizând motivele pentru care consideră că ar fi afectate.
Persoanele care susțin că ar fi afectate de Schemă, dar nu intenționează
să participe la audiere, pot formula observații cu privire la Schemă: (i)
telefonând la AGIL, LGI sau AEI la numărul de telefon de mai sus; (ii) scriind
către AGIL, LGI sau AEI la adresa de mai sus (după caz) sau (iii) scriind către
Pinsent Masons LLP la adresa de mai jos, înainte de 20 octombrie 2020, dar de
preferință cât mai curând posibil, precizând motivele pentru care consideră
că ar fi afectate.
AGIL și LGI vor informa Autoritatea de Conduită Financiară, Autoritatea de
Reglementare Prudențială și Înalta Curte cu privire la obiecțiile exprimate
înainte de audiere, indiferent dacă persoana care formulează obiecția
intenționează să participe la audiere.
Dacă, la data audierii, există restricții în Regatul Unit privind adunările și
circulația persoanelor, iar eventualele persoane care altfel ar dori să participe
la audiere și să își exprime opiniile (fie în persoană, fie prin reprezentant
legal) nu pot participa din cauza respectivelor restricții, atunci, în cazul
în care este posibil în mod rezonabil și în măsura permisă de Înalta Curte,
se intenționează să se implementeze măsuri care să permită respectivelor
persoane să participe de la distanță la audiere.
În cazul în care Schema este sancționată de Înalta Curte, aceasta va avea ca
rezultat transferul operațiunilor de transferat de la fiecare dintre AGIL și LGI
către AEI, fără a aduce atingere niciunui drept pe care o persoană l-ar avea
altfel de a rezilia, de a modifica, de a achiziționa sau de a pretinde un interes
sau un drept sau de a considera un interes sau un drept reziliat sau modificat
ca urmare a oricărei acțiuni întreprinse în legătură cu Schema. Orice astfel
de drept va fi executoriu numai în măsura în care ordinul emis de Înalta Curte
prevede acest lucru.
Datat

30/06/2020

Pinsent Masons LLP
30 Crown Place
Earl Street
Londra
EC2A 4ES
Ref.: HA06/MB60
Avocați care acționează în numele AGIL, LGI și AEI

101569_0420

