Tisztelt <megszólítás> <név>!
Információ az Assurant Life Limited által az Assurant Europe Life Insurance N.V. részére tervezett
üzletátruházásról.
Miért írunk Önnek?







Az Ön <termék neve> biztosítási kötvényében foglalt biztosítási szolgáltatásokat jelenleg az Assurant
Life Limited (a továbbiakban: „Assurant UK“), az Egyesült Királyságban működő biztosító nyújtja.
Mivel az Egyesült Királyság ‐ 2020. január 31‐én ‐ kilépett az Európai Unóból (Brexit), az Assurant UK
elveszítheti az Ön biztosítási kötvényének kezelésére és a benne foglalt szolgáltatások nyújtására
vonatkozó jogosultságát a 2020. december 31‐ig tartó Brexit átmeneti időszak befejeződésével.
Annak érdekében, hogy az Assurant továbbra is kezelhesse az Ön biztosítási kötvényét és a benne
foglalt szolgáltatásokat nyújthassa, azt javasoljuk, hogy az összes ‐ eredetileg az Európai Gazdasági
Térségben az Assurant Life Limited által értékesített ‐ biztosítási kötvény ruházódjon át az Assurant
Europe Insurance N.V.‐re (a továbbiakban: „Assurant Europe“).
A tervezett átruházás egy bírósági alapú eljárás keretében történik az Egyesült Királyság pénzügyi
szolgáltatásokról és piacokról szóló 2000. évi törvényének VII. része alapján, és a UK High Court (az
Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága) jóváhagyása, valamint a Prudential Regulation Authority és
Financial Conduct Authority (az Egyesült Királyság pénzügyi szolgáltatási felügyelő szerveinek) a
felülvizsgálata szükséges hozzá.

A legfontosabb tudnivalók:








Amennyiben az átruházás 2020. november 2‐án megvalósul, javasoljuk, hogy az Ön biztosítási
kötvénye az Assurant UK‐tól az Assurant Europe‐hoz kerüljön át.
Az átruházás következtében nem lesz változás az Ön biztosítási kötvénye által nyújtott
szolgáltatásokat, a biztosítási kötvény számát, érvényességét és feltételeit illetően.
Az átruházás következtében nem lesz változás az Ön által fizetett biztosítási díj összegét és fizetési
módját illetően.
Amennyiben több ‐ az Assurant UK‐vel kötött ‐ biztosítási kötvénnyel rendelkezik, akkor minden egyes
kötvényre vonatkozóan kap majd értesítést.
Amennyiben az átruházás megvalósul:
o Az Assurant Europe lesz az Ön biztosítója és a kötvénye szolgáltatója. Az Assurant Europe a
De Nederlandsche Bank (a továbbiakban: „DNB“) felügyelete alá tartozik, és így az Ön
biztosítója a továbbiakban már nem a UK Prudential Regulation Authority és a Financial
Conduct Authority felügyelete alá tartozik majd.
o A Financial Services Compensation Scheme (FSCS), az Egyesült Királyság pénzügyi
szolgáltatások rendszerének keretében, az Egyesült Királyság által a pénzügyi szolgáltató
cégek fogyasztói számára biztosított törvényben szabályozott végső védelem az Ön kötvénye
tekintetében már nem lesz elérhető. Erre vonatkozóan a [mellékelt/csatolt] dokumentum
bővebb magyarázatot ad.
o Az Ön arra vonatkozó joga, hogy panaszt nyújtson be az Egyesült Királyságban a Financial
Ombudsman Service‐hez (pénzügyi ombudsman szolgálat), kizárólag a tervezett átruházást
megelőzően felmerült kérdésekre fog korlátozódni. A tervezett átruházás után felmerülő
kérdések tekintetében Ön panaszt nyújthat be a Dutch Financial Services Complaints
Tribunal‐hoz, a Holland Pénzügyi Szolgáltatások Panasztestületéhez (a továbbiakban:
„KiFID“), az átruházás azonban nem érinti az arra vonatkozó jogát, hogy a helyi
ombudsmanhoz nyújtson be panaszt.
Amennyiben az átruházás megvalósul, az Ön személyes adatai átkerülnek majd az Assurant Europe‐
hoz. Az Assurant Europe az Ön személyes adatait ugyanúgy és ugyanarra a célra fogja felhasználni,
mint amire az Assurant UK jelenleg is tárolja azokat. (azaz: kötvények értékesítésére, megújítására
vagy kezelése). Az Ön GDPR szerinti adatvédelmi jogai változatlanok maradnak majd.

Amennyiben Ön rendelkezik fizetésvédelmi kötvénnyel nálunk, akkor ez a kötvénye is át fog majd
ruházódni egy másik átruházási rendszeren keresztül. Erről külön fogjuk Önt értesíteni. A
[mellékelt/csatolt] dokumentum erről további információt tartalmaz.

Az eljárásról és a kötvénytulajdonosok érdekeinek védelméről bővebben:










Az Ön és más kötvénytulajdonosok érdekeit szigorú jóváhagyási eljárás védi, amely a következőket
foglalja magában:
o a tervezett átruházásnak a UK Legfelsőbb Bírósága általi vizsgálata, melynek során a
Bíróságot meg kell arról győzni, hogy a tervezett átruházás minden körülmények között
megfelelő ahhoz, hogy a Bíróság jóváhagyja azt;
o (az alább hivatkozott) Független Szakértő általi vizsgálat; és
o a UK Prudential Regulation Authority és a Financial Conduct Authority általi felülvizsgálat.
A javasolt átruházás ügyében a UK Court, az Egyesült Királyság Bírósága előtt tartott meghallgatás
tervezett időpontja: 2020. október 20. Amennyiben jóváhagyják, az átruházás várhatóan 2020.
november 2‐án fog megvalósulni.
Meg kell bíznunk egy Független Szakértőt az átruházás kiértékelésével és annak a
kötvénytulajdonosokra várhatóan gyakorolt hatásának a véleményezésével. A Független Szakértő
megállapításairól a [mellékelt/csatolt] dokumentumban részletesebben olvashat. A dokumentum a
javasolt átruházásról is tartalmaz további információt. Ön jogosult elkérni tőlünk a Független Szakértő
jelentésének összefoglalását, vagy a teljes jelentés másolatát is.
Számunkra kiemelten fontos az Ön érdekeinek a védelme és kötvényének zökkenőmentes átruházása.
Azonban ha aggályai vannak az iránt, hogy a tervezett átruházás hátrányosan érintheti Önt, ezt az
aggályát bejelentheti nekünk vagy a UK High Courtnak a 2020. október 20‐ra tervezett tárgyaláson. Ha
az aggályát nekünk jelenti be, azt megosztjuk a UK Prudential Regulation Authorityvel, a Financial
Conduct Authorityvel, a Független Szakértővel és a UK High Courttal. Az eljárásra vonatkozóan a
[mellékelt/csatolt] dokumentum bővebb magyarázatot ad.
Amennyiben az átruházással kapcsolatban nincs semmi aggálya, akkor nem szükséges bármit is tennie
és a biztosítási kötvénye az eddigi módon folytatódik.

Ehhez a <levélhez/emailhez mellékelt/csatolt> dokumentum további információt tartalmaz a javasolt
átruházásról.
Ez az átruházási folyamat minden részletét tartalmazza, valamint elmagyarázza Önnek, hogyan tudja kérdéseit,
illetve aggályait megosztani.
A tervezett átruházásról, valamint az Assurant Brexittel kapcsolatos tevékenységéről további információt a
weboldalunkon az assurant.co.uk/transfer címen talál. A bírósági tárgyalás előtt felmerülő bármilyen
változást, ideértve a bírósági meghallgatás dátumának a változását, további információt vagy jelentést, szintén
ezen a honlapunkon teszünk közzé.

A COVID‐19 hatása:
A folyamatosan változó környezetben minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a COVID‐19
világjárvány ne befolyásolhassa üzleti tevékenységünket. Ennek részeként minden ügyfelünket támogatni
fogjuk ezekben a precedens nélküli időkben, biztosítva számukra a szükséges útmutatást és segítséget.
Aktiváltuk üzleti folytonossági tervünket annak biztosítására, hogy védelmet nyújtsunk dolgozóinknak és
ügyfélszolgálati központjainknak, ezáltal biztosítva szokásos üzleti tevékenységünk folyamatosságát a COVID‐
19 világjárvány ideje alatt is.
Amennyiben Önt érintette a COVID‐19 világjárvány, vagy aggályai vannak a javasolt átruházással kapcsolatban,
és úgy ítéli meg, hogy a COVID‐19 világjárvány rossz hatással lehet arra, hogy aggályait megfelelő módon fel
tudja vetni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Amennyiben a UK bírósági tárgyalás ideje alatt gyülekezési és szabad mozgást korlátozó rendeletek lennének
érvényben az Egyesült Királyságban és Ön személyesen szeretne megjelenni a meghallgatáson, azonban ezt a
korlátozások nem teszik lehetővé, ha észszerűen megvalósítható és a UK High Court ezt engedélyezi, meg lesz
oldva, hogy Ön a UK bírósági tárgyaláson távolról részt tudjon venni.
A COVID‐19 világjárvánnyal kapcsolatos intézkedéseinkről további információt az assurant.co.uk weboldalon
talál.

További kérdés esetén:
A javasolt átruházással kapcsolatos kérdéseit kérjük, hogy a <email> címre küldje, vagy a <telefonszámon>
vegye fel velünk a kapcsolatot.
Tisztelettel:

Formby Christian
Az Assurant Life Limited elnöke
Ha ezt a levelet/e‐mailt szeretné nagyobb méretű nyomtatásban, hanganyagban vagy Braille‐írással
megkapni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a fent említett telefonszámon!

Üzletág tervezett átruházása
az Assurant Europe Life
Insurance N.V.-re
Assurant Life Limited
és London General Life
Company Limited.

BEVEZETÉS
Ön jelenleg egy vagy több kötvényt kötött velünk, az Assurant Life Limited-del
(„ALL”) vagy a London General Life Company Limited-del („LGL”). Lehet, hogy
ön eredetileg a kötvényét olyan programban vásárolta, amit mi az ügyfeleink
(pl. kiskereskedő, mobiltelefon-szolgáltató vagy járműgyártó) nevében kezelünk.
Ezeket az ügyfeleket „Közvetítőknek” nevezzük ebben a kiadványban.
Annak következtében, hogy az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból
(„Brexit”) és az Átmeneti időszak 2020. december 31-én várhatóan lejár,
az ALL és az LGL azt tervezik, hogy azon üzletágat, amit eredetileg az EGTnek az Egyesült Királyságon kívüli tagállamaiban értékesítették (az „Európai
üzletág”), átruházzák az Assurant Group egy új, hollandiai leányvállalatára, az
Assurant Europe Life N.V.-re. („AEL”). Ebben a dokumentumban erre „Tervezett
átruházás” néven hivatkozunk. A Tervezett átruházásra várhatóan 2020.
november 2-án kerül sor.
Ennek a kiadványnak az a célja, hogy:
• tájékoztassa önt a Tervezett átruházásról
• elmagyarázza, hogy a Tervezett átruházás mit jelent önre és az ön
kötvényére nézve
• elmagyarázza a jogi eljárást, amit a Tervezett átruházás jóváhagyásának
megszerzéséhez le kell folytatnunk
• elmagyarázza, ön milyen lépéseket tehet, ha úgy gondolja, hogy a Tervezett
átruházás hátrányosan érinti önt.
Ezen felül egy Kérdések és válaszok fejezetet is tartalmaz, amely a Tervezett
átruházással kapcsolatban gyakran feltett kérdéseket gyűjti össze.
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MI AZ ASSURANT?
Az ALL és az LGL Angliában és Wales-ben bejegyzett korlátolt felelősségű
társaságok, és az Assurant, Inc. cégcsoport tagjai.
Az Assurant, Inc. világszinten vezető otthoni és életvitellel kapcsolatos
szolgáltató, amely a jelentősebb fogyasztói vásárlásokat támogató, védelmező
és összekapcsoló megoldásokat kínál. Szerepel a Fortune 500 listán, és
21 országban van jelen. Az Assurant kínál megoldásokat mobileszközökre,
kiterjesztett szolgáltatási szerződéseket, járművédelmi szolgáltatásokat,
előfinanszírozott temetési biztosítást, bérbeadói biztosítást és hitelező által
vásárolt otthontulajdonosi biztosítást.
Ön kötvényt vásárolt az ALL-tól vagy az LGL-től, amiket valamelyik olyan
Közvetítőnk értékesített önnek, aki jelzálog-védelmi biztosítással vagy más
fizetési védelmi biztosítással látta el önt.
Az ALL az Assurant Group Limited, egy Angliában és Walesben bejegyzett
korlátolt felelősségű társaság leányvállalata.
Az LGL a TWG Europe Limited, egy Angliában és Walesben bejegyzett korlátolt
felelősségű társaság leányvállalata.
Az Assurant Group Limited és a TWG Europe Limited és azok leányvállalatai
és társult vállalkozásai a dokumentumban a továbbiakban: „Assurant Europe
Group”.
Az Assurant Europe Group már bejegyeztetett egy új biztosítót Hollandiában,
az Assurant Europe Life Insurance N.V (e dokumentumban a továbbiakban:
„AEL”), amely számára a De Nederlandsche Bank („DNB”) már engedélyezte
életbiztosítások megkötését.

A TERVEZETT ÁTRUHÁZÁS
A Tervezett átruházás részét képezi az Assurant Europe Group átstrukturálási
folyamatának, mely a 2020. január 31-én bekövetkezett Brexitből ered.
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Az Egyesült Királyság jelenleg az Átmeneti időszakban van, és az uniós jogot
továbbra is alkalmazni kell ezen Átmeneti időszak alatt. Az Átmeneti időszak
várhatóan 2020. december 31-ig tart. 2020. december 31-ét követően nem
értékesíthetünk, újíthatunk meg vagy kezelhetünk kötvényeket az EU-ban
levő ügyfeleink részére. Az Európai üzletág átruházása az Assurant Europera ezért kulcsfontosságú eleme a stratégiánknak, hogy az Assurant Europe
továbbra is értékesíthessen, megújíthasson és kezelhessen kötvényeken az olyan
ügyfeleinek, mint ön.
Kiknek írunk erről?
Csak azoknak a kötvénytulajdonosoknak írunk, akiket a Tervezett átruházás
valamilyen módon érinthet. Azért írunk önnek, mert önnek jelenleg olyan
kötvénye van, ami része az ALL vagy az LGL Európai üzletágának (az „Átszálló
kötvények”), vagy önnek volt ilyen kötvénye, ami a közelmúltban járt le.
Ha a Tervezett átruházás végbemegy, az ALL-nak nem lesznek Megmaradó
kötvényei. Azonban lesznek Megmaradó kötvények az LGL esetében.
Ha önnek az LGL-lel kötött fizetési védelmi kötvénye van, akkor elképzelhető,
hogy külön is megkerestük önt egy másik önálló átruházás miatt, amit az
Európai üzletágunk egy másik részével kapcsolatban folytatunk le. Lehet, hogy
arról külön tájékoztatjuk önt, ha az releváns az ön fizetési védelmi kötvénye
tekintetében. Ennek okát részletesen a lenti Kérdések és válaszok fejezetben
magyarázzuk el.
A folyamat
A Tervezett átruházást biztosítási üzletág-átruházásként hajtjuk végre az
Egyesült Királyság 2000. évi pénzügyi szolgáltatási és pénzpiaci törvényének
VII. része szerint. A Tervezett átruházás megvalósításához szükségünk van az
Egyesült Királyság High Court-jának (felsőbíróság) jóváhagyására.
A folyamat részeként ki kell jelölnünk egy Független szakértőt, aki jelentést
készít a Tervezett átruházásról és annak a kötvénytulajdonosokra gyakorolt
hatásáról. Az ilyen kijelölést jóvá kell hagynia a Prudential Regulation
Authority-nek, aki egyeztet a Financial Conduct Authority-vel– ezek a pénzügyi
szolgáltatásokat felügyelő testületek az Egyesült Királyságban.
Az ALL, az LGL és az AEL kérelmet nyújtott be az UK High Court-hoz a
Tervezett átruházás jóváhagyása iránt. Ahhoz, hogy a Tervezett átruházás
megvalósulhasson, az UK High Court-nak a jóváhagyáshoz meg kell győződnie
arról, hogy az az eset összes körülményeire tekintettel megfelelő. Ha az UK High
Court ekként dönt, a Tervezett átruházás várhatóan 2020. november 2-án lép
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hatályba (a „Hatálybalépés napja”).
Mi történik, ha Tervezett átruházás hatályba lép?
Minden biztosítási kötvény, ami jelenleg az ALL vagy az LGL Európai
üzletágának („Átszálló kötvények”) részét képezi, továbbá az azokhoz
kapcsolódó eszközök és kötelezettségek, automatikusan átszállnak az AEL-re a
Hatálybalépés napján.
Ami az Átszálló kötvényeket illeti, az átruházás után azok tekintetében
minden kötvénytulajdonos ugyanazokkal a jogokkal, kedvezményekkel és
kötelezettségekkel fog rendelkezni, és ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak
rájuk.
Minden jövőbeli biztosítási díjat az AEL-nek kell fizetni az ALL vagy az LGL
helyett, és az ALL vagy az LGL által vagy ellen indított minden, folyamatban
levő jogi eljárást, panaszt vagy igényt az AEL ellen folytatnak vagy indítanak
meg az ALL vagy az LGL helyett.
Az átszálló szerződésekben az ALL-ra vagy az LGL-re való hivatkozást úgy kell
tekinteni, mint az AEL-re való hivatkozást, és az AEL megszerzi, illetve teljesíti
az ALL vagy az LGL minden jogát, illetve kötelezettségét ezen szerződések
alapján.

NEKEM MIT KELL TENNEM?
Ha e kiadvány elolvasása után nincs kérdése a Tervezett átruházással
kapcsolatban, akkor önnek nem kell tennie semmit. Azonban lehet, hogy önnek
meg kell említenie a Tervezett átruházást valaki másnak a lent írtak szerint.
Ha úgy érzi, hogy a Tervezett átruházás hátrányosan érintheti önt, akkor
ön jogosult részt venni az UK High Court meghallgatásán, és elmondhatja az
aggályait. Az UK High Court meghallgatásán részt vehet személyesen, vagy jogi
képviselő képviselheti önt. Hasznos lenne, ha írásban tájékoztatná arról a jogi
tanácsadóinkat a lenti címen a Meghallgatás napja előtt, és lehetőleg minél
előbb, ha részt kíván venni az UK High Court meghallgatásán, megjelölve annak
okát, hogy ön szerint a Tervezett átruházás miért érintheti önt hátrányosan.
Ha nem kíván részt venni az UK High Court meghallgatásán, a Tervezett
átruházással kapcsolatos aggályait akkor is felvetheti a Meghallgatás napja előtt
(és lehetőleg minél hamarabb) az alábbi módokon:
•
•
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a szokásos kapcsolattartási módokon a kötvényével kapcsolatos bármilyen
kérdéssel kapcsolatban, amiket a meglevő dokumentációja tartalmaz
az értesítések céljából megadott elérhetőségeken, amiket az általunk küldött
tájékoztató anyag vagy a Jogi tájékoztató tartalmaz

•

írásban a jogi tanácsadóinknak a lenti címen, hogy tájékoztasson minket
azokról az okokról, hogy ön miért véli úgy, hogy a Tervezett átruházás
hátrányos hatással van önre. Ha az aggályát nekünk jelenti be, azt
megosztjuk a Financial Conduct Authority-val, a Prudential Regulation
Authority-val, a Független szakértővel és az UK High Court-tal.

A jogi tanácsadóink címe:
Pinsent Masons LLP,
30 Crown Place,
Earl Street, London,
EC2A 4ES
Kérjük, tüntesse fel a Ref: HA06/MB60 hivatkozást, ha ír nekik.
Ha úgy dönt, hogy az aggályát az UK High Court előtt adja elő, akkor előbb
figyelmesen olvassa el a Jogi tájékoztatót e dokumentum végén.
Lehet, hogy önnek tájékoztatnia kell valaki mást a Tervezett átruházásról az
alábbi táblázat szerint.

Ha ön
fizetésképtelen
vagy várható a
fizetésképtelensége megállapítása…

Mutassa meg ezt a kiadványt és a kapcsolódó levelet:
• a vagyonkezelőjének vagy csődbiztosának (a
bíróság által az ön ügyei kezelésére kijelölt
személynek)
• felszámolójának; vagy
• vagyonbiztosának.

Ha ön engedményezte a
kötvényét…

Ha ön más személyre vagy cégre engedményezte a
kötvényét, mutassa meg a levelét és e kiadványt annak a személynek, akire a kötvényét engedményezte.

Ha a kötvénye
közös kötvény…

Külön-külön írtunk minden közös kötvénytulajdonosnak, ahol a nyilvántartásaink külön címeket jelölnek
meg. Ha önnek közös címe van egy közös kötvénytulajdonossal, kérjük, mutassa meg a levelét és ezt a
kiadványt a közös kötvénytulajdonosnak.
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HOGYAN VÉDIK AZ ÉRDEKEIMET?
Az ön és más kötvénytulajdonosok érdekeit szigorú jóváhagyási eljárás védi,
amely a következőket foglalja magában:
• a Tervezett átruházásnak az ALL, az LGL és az AEL kötvénytulajdonosokra
gyakorolt valószínű hatásának a Független szakértő általi vizsgálata. A
Független szakértő Philip Simpson, a Milliman LLP egyik igazgatója. Simpson
úr az ALL-tól, az LGL-től és az AEL-től független aktuárius. Tapasztalt a
Tervezett átruházással kapcsolatos kérdésekben. Simpson úr azért került
kijelölésre, hogy jelentést tegyen az UK High Court-nak az ALL, az LGL
and az Assurant Europe Átszálló kötvényei és Megmaradó kötvényei
tulajdonosaira várhatóan gyakorolt hatással kapcsolatos véleményéről.
A kijelölését jóváhagyta a Prudential Regulation Authority, miután
egyeztetett a Financial Conduct Authority-val
• a Tervezett átruházás által az ALL vagy LGL kötvénytulajdonosokra
gyakorolt hatásvizsgálata az ALL és az LGL Vezető aktuáriusa által
• az Prudential Regulation Authority és a Financial Conduct Authority általi
felülvizsgálat az Egyesült Királyságban
• az UK High Court jóváhagyása.
Aktuáriusi jelentések
A Független szakértő és az ALL vagy az LGL vezető aktuáriusa külön
jelentéseket készített a Tervezett átruházásról az alábbi következtetésekkel:
A Független szakértő
A Független szakértő meggyőződött arról, hogy a Tervezett átruházás
végrehajtása nem gyakorol lényeges hátrányos hatást a következőkre:
•
az Átszálló kötvények vagy a Megmaradó kötvények szolgáltatásainak
biztonsága;
•
az a kockázati profil, aminek az Átszálló kötvények vagy a Megmaradó
kötvények ki vannak téve;
•
az Átszálló kötvények vagy a Megmaradó kötvények tulajdonosainak
észszerű várakozása a szolgáltatásaik tekintetében; vagy
•
az ügykezelés és szolgáltatások színvonala és szintje, amik vonatkoznak
az Átszálló kötvényekre vagy a Megmaradó kötvényekre.
A Független szakértő arról is meggyőződött, hogy a Program méltányos az ALL,
az LGL és az AEL kötvénytulajdonosok minden osztálya számára.
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Az ALL és az LGL Vezető aktuáriusa
Az ALL és az LGL Vezető aktuáriusa meggyőződött arról, hogy a Tervezett
átruházás végrehajtása nem gyakorol lényeges hátrányos hatást a következőkre:
• a szolgáltatások biztonsága és az Átszálló kötvények kötvénytulajdonosainak
észszerű várakozása;
• az ALL vagy az LGL kockázati profilja és pénzügyi stabilitása a Tervezett
átruházást követően; vagy
• az LGL-nél maradó bármilyen Megmaradó kötvény kockázati profilja.
Különösen: az ALL ás az LGL Vezető aktuáriusa úgy véli, hogy a Tervezett
átruházás a biztosítási fedezet és szolgáltatás legalább azonos szintjét tartja
fenn, és fenntartja az átszálló és nem átszálló kötvények tulajdonosainak
biztonságát, továbbá biztosítja, hogy továbbra is tisztességesen kezelik őket.

TÁJÉKOZTATÁS A FOLYAMATRÓL
Az alábbi információ elérhető a weboldalunkon ezen a címen: 		
assurant.co.uk/transfer:
• a teljes Program dokumentáció és annak összefoglalója
• a teljes Független szakértői jelentés és annak összefoglalója
• az ALL és az LGL Vezető aktuáriusának jelentése
Ha úgy gondolja, lépjen velünk kapcsolatba, és a másolatokat elküldjük önnek
postán. Az elérhetőségeinket megtalálja a kiadványunkkal együtt küldött
levélben vagy e-mailben.
Kötelesek vagyunk Jogi tájékoztatót közzétenni több újságban, hogy felhívjuk a
figyelmet az UK High Court-hoz a Tervezett átruházás jóváhagyása érdekében
benyújtott kérelmünkre. Ennek másolata megtalálható e kiadvány végén.
Mi a Tervezett átruházás ütemezése?
A Meghallgatás napját 2020. október 20-ra tűzték ki. Ha az UK High
Court jóváhagyja a Tervezett átruházást, akkor a Tervezett átruházás a
Hatálybalépés napján történik meg, ami várhatóan 2020. november 2-án lesz.
További tájékoztatást és frissítést – többek között az UK High Court előtti
meghallgatás eredményéről – a honlapunkon fogunk adni röviddel a Meghallgatás
napja után.
A jogi eljárás
A Tervezett átruházás végrehajtásához kötelesek vagyunk lefolytatni a 2000. évi
pénzügyi szolgáltatási és pénzpiaci törvény VII. része szerinti eljárást.
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Az ALL, az LGL és az AEL kérelmet nyújtott be az UK High Court-hoz a
Tervezett átruházás jóváhagyása iránt. Ahhoz, hogy a Tervezett átruházás
megvalósulhasson, az UK High Court-nak a jóváhagyáshoz meg kell győződnie
arról, hogy az az eset összes körülményeire tekintettel megfelelő.
Az eljárás megköveteli, hogy írásban értesítsük önt a Tervezett átruházásról,
felhívásokat tegyünk közzé több újságban és tájékoztatást adjunk a
honlapunkon.
Azért, hogy segítsük az UK High Court döntését, a Független szakértő jelentést
készít a Tervezett átruházás által a kötvényesekre gyakorolt hatásról. A jelentés
összefoglalóját elolvashatja online itt: assurant.co.uk/transfer.
Mi történik, ha a dolgok megváltoznak az UK High Court végső meghallgatása előtt?
Ha a Meghallgatás napja megváltozik, az új dátumot közzétesszük a
honlapunkon.
Az alábbi személyek kiegészítő jelentéseket írnak röviddel a Meghallgatás napja
előtt:
• A Független szakértő
• Az ALL és az LGL Vezető aktuáriusa
Várhatóan az AEL Aktuáriusának jelentése is várhatóan rendelkezésre fog állni a
Meghallgatás napja előtt.
Ezeket a jelentéseket úgy készítik, hogy az érintett igazgatóságok és az UK High
Court még az UK High Court meghallgatása előtt figyelembe vehesse az elérhető
legfrissebb pénzügyi információt és minden jelentős fejleményt vagy változást,
aminek hatása lehet a kötvénytulajdonosokra.
Ezeket a jelentéseket is feltesszük a honlapunkra, amint elérhetők a
Meghallgatás napja előtt.
A meghallgatás eredményét közzétesszük a honlapunkon a lehető leghamarabb a
Meghallgatás napja után.
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KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Miért ruházzák át a kötvényemet?
Önnek jelenleg az ALL vagy az LGL által kiállított kötvénye van. Miután az
Egyesült Királyság kilép az Európai Unóból, nem biztosíthatjuk önt és nem
kezelhetjük a kötvényét azt követően, hogy a hivatalos Átmeneti időszak
2020. december 31-én véget ér. Ahhoz, hogy továbbra is biztosíthassuk önt vagy
kezelhessük a kötvényét a szolgáltatás megszakadása nélkül, az ön kötvényének
átruházását javasoljuk az Assurant Europe Life Insurance N.V., ami az Assurant
Group új leányvállalata Hollandiában. Ha az átruházás végbemegy, az Assurant
Europe Life Insurance N.V. lesz az ön biztosítója a kötvénye alapján.
A fedezet és a szolgáltatásaim változatlanok maradnak?
Igen, a kötvénye fedezete és szolgáltatásai változatlanok maradnak.
Mit jelent ez a fizetéseim tekintetében?
A díj, amit a kötvényére fizetnie kell, változatlan marad. Az egyetlen változás az
lesz, hogy a kivonatán megjelenő név az Assurant Europe Life Insurance N.V.
lesz.
Lesz változás az Assurant-tal való kapcsolattartásomban?
Nem. Továbbra is használhatja a jelenlegi módokat, hogy kapcsolatba lépjen
velünk a kötvényével összefüggésben.
A tervezet automatikusan végbemegy?
A Tervezett átruházáshoz az UK High Court jóváhagyása szükséges. Ahhoz, hogy
a Tervezett átruházás megvalósulhasson, az UK High Court-nak a jóváhagyáshoz
meg kell győződnie arról, hogy az az eset összes körülményeire tekintettel
megfelelő. Ha az UK High Court jóváhagyja az átruházást, az átruházás
várhatóan 2020. november 2-án történik meg. Folyamatosan tájékoztatjuk önt a
tervezett átruházási menetrendet érintő bármilyen változásról.
Ha az UK High Court nem hagyja jóvá a Tervezett átruházást, az ön kötvénye
az ALL-nál vagy az LGL-nél marad.
Kivel léphetek kapcsolatba, ha panaszom van a kötvényemmel kapcsolatban
az átruházás után?
Először is az AEL-lel vegye fel a kapcsolatot. Ha azonban nem elégedett a
válaszunkkal, akkor megkeresheti a helyi ombudsmant. A Tervezett átruházást
követően megkeresheti a Holland Pénzügyi Szolgáltatási Panasztestületet (KiFID).
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Ha a Tervezett átruházás végbemegy, az ön joga, hogy panaszt nyújtson be
a Financial Ombudsman Service-hez az Egyesült Királyságban, a Tervezett
átruházást megelőzően felmerülő kérdésekre fog korlátozódni.
Változik bármi azzal kapcsolatban, ahogy a személyes adataimat kezelik az
általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szerint?
Nem. Ha a Tervezett átruházás végbemegy, az ALL vagy az LGL minden
személyes adatot, amit jelenleg önről kezel, átadja az AEL-nek. Az AEL az
ön személyes adatait ugyanúgy és ugyanarra a célra fogja kezelni, mint amire
az ALL vagy az LGL jelenleg tárolja a személyes adatait (azaz: kötvények
értékesítésére, megújítására vagy kezelése). Az ön GDPR szerinti adatvédelem
tekintetében fennálló jogai nem változnak. Az egyetlen különbség az lesz, hogy
önnek az AEL-hez kell fordulnia az ALL vagy az LGL helyett, ha gyakorolni
kívánja a GDPR-ból eredő bármely jogát.
További információért arról, hogy az AEL hogyan használja fel a személyes
adatait, kérjük, látogassa meg a www.assurant.co.uk oldalt az adatvédelmi
szabályzatunk megtekintéséért.
Ha nem ért egyet a személyes adatai AEL-nek való átruházásával a fent leírt
alapon, az e kiadványhoz mellékelt levél keltétől számított harminc napon
tiltakozhat ellene, azonban az AEL-nek szüksége lesz az ön személyes adataira
a kötvénye kezeléséhez és megújításához. Ez azt jelenti, hogy ha tiltakozik
a személyes adatai AEL-nek való átadása ellen, akkor az AEL nem lesz képes
tovább kezelni az ön kötvényét.
Megmarad a védelmem az Egyesült Királyság Financial Services Compensation
Scheme (FSCS) alapján?
Az FSCS védelmet nyújt a kötvénytulajdonosoknak, ha a biztosító nem tudja,
vagy várhatóan nem fogja tudni kifizetni a kötvényen alapuló igényeket
(például, mert megszegte a kötelezettségét vagy fizetésképtelenné vált). Az
FSCS védelme csak az Egyesült Királyságban engedélyezett pénzügyi szolgáltató
cégek ügyfeleire terjed ki. Nincs ennek megfelelő védelem a Hollandiában
engedélyezett pénzügyi szolgáltató cégek ügyfelei számára.
A Független szakértő a jelentésében megerősíti, hogy az átruházásnak nem
lesz lényeges hátrányos hatása a szolgáltatások biztonságára vagy a jövőbeli
hozamvárakozásokra ön vagy az Átszálló kötvények tulajdonosa esetében.
A következtetése megfogalmazásakor figyelembe vette az FSCS védelem
megszűnését is. A Független szakértő véleménye szerint az Assurant Europe
szerződésszegésének vagy fizetésképtelenségének a valószínűsége távoli. Ezen
túlmenően:
• Az AEL-re számos holland és uniós törvény és szabályozás vonatkozik,
amik előírják, hogy az AEL elegendő pénzeszközzel rendelkezzen a
kötvénytulajdonosok igényeinek kifizetéséhez. Az Assurant Group elegendő
finanszírozást biztosít az AEL számára, hogy a kezdetektől fogva eleget
tegyen az ilyen jogi és szabályozási követelményeknek.
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•

A holland fizetésképtelenségi szabályok célja a Hollandiában levő
fizetésképtelen biztosítók kötvénytulajdonosainak védelme. Jóllehet
ezek a szabályok nem biztosítanak ugyanolyan szintű védelmet, mint az
FSCS, a céljuk, hogy csökkentsék egy ennek megfelelő védelmi rendszer
szükségességét Hollandiában.

Miért írtak nekem egy másik átruházási programról?
Az LGL aláírt fizetési védelmi kötvényeket, amelyek alapján az LGL hosszú
lejáratú általános biztosítási fedezetet nyújtott élet, életjáradék és tartós
egészségügyi kockázatok esetére, míg az Assurant csoport egy másik biztosító
társasága, a London General Insurance Company Limited („LGI”) általános
biztosítási fedezetet nyújtott baleseti halál, fogyatékosság és betegség,
továbbá munkanélküliségi kockázat esetére. Az LGI is átruházza az EGT
üzletágát (beleértve az ilyen általános biztosítási kockázatokat) egy másik
holland biztosítóra, az Assurant Insurance N.V.-re („AEI”) egy másik átruházás
keretében (az „Általános üzletág-átruházás”). Ha ön ilyen fizetési védelmi
kötvénnyel rendelkezik, akkor írtunk önnek az Általános üzletág-átruházásáról
is.
Az Általános üzletág-átruházást párhuzamosan végezzük a Programmal, ezért az
érintett fizetési védelmi kötvények esetében:
• az adott kötvény életbiztosítási elemét ruházzuk át az Tervezett átruházás
keretében; és
• az adott kötvény általános biztosítási elemét ruházzuk át az Általános
üzletág-átruházás keretében.
Ha az Általános üzletág-átruházás nem megy végbe (például azért, mert az
UK High Court nem hagyja jóvá), akkor ezek a fizetési védelmi kötvények nem
szállnak át a Tervezett átruházás keretében addig, amíg az Általános üzletágátruházást jóváhagyják és hatályba léptetik. Amíg ez megtörténik, az ilyen
fizetési védelmi kötvények az LGL-nél maradnak.
Hol tudhatok meg többet?
Az átruházással kapcsolatos minden részlet elérhető itt: assurant.co.uk/transfer
Ha további kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba az e kiadványhoz mellékelt
értesítésben szereplő elérhetőségeken.

11

SZÓSZEDET
AGIL

Assurant General Insurance Limited, ami egy Angliában
és Wales-ben bejegyzett zártkörű részvénytársaság,
amelynek nyilvántartási száma: 02341082, és székhelye:
Emerald Buildings, Westmere Drive, Crewe, Cheshire,
CW1 6UN

ALL

Assurant Life Limited, ami egy Angliában és Walesben bejegyzett zártkörű részvénytársaság, amelynek
nyilvántartási száma: 03264844, és székhelye: Emerald
Buildings, Westmere Drive, Crewe, Cheshire, CW1 6UN

Assurant
Europe vagy
AEL

Assurant Europe Insurance N.V., ami egy Hollandiában
bejegyzett zártkörű részvénytársaság, amelynek
kereskedelmi nyilvántartási száma: 72959320, és
székhelye: Paasheuvelweg 1, 1105 BE Amsterdam,
Hollandia

Brexit

az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból 2020.
január 31-én, amit egy átmeneti időszak követ, ami
legalább 2020. december 31-ig tart

Az ALL és az
LGL Vezető
aktuáriusa

jelenti az ALL és az LGL pénzügyi helyzetének
figyelemmel kíséréséért és az arról az igazgatóságnak
való beszámolásért felelős aktuáriust

DNB

De Nederlandsche Bank

Hatálybalépés
napja

jelenti az(oka)t a napo(ka)t, amelyen a Program
átruházása megvalósul

Európai üzletág az AGIL és az LGI által eredetileg az Egyesült Királyság
kivételével az EGT tagállamokban végzett értékesítés
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Financial
Conduct
Authority

Független, nem kormányzati testület, amely a Prudential
Regulation Authority-val együttműködve szabályozza az
Egyesült Királyság biztosítási iparágát. Az FCA foglalkozik
a fogyasztók védelmével, az Egyesült Királyság pénzügyi
rendszere integritásának védelmével és erősítésével,
továbbá a pénzpiaci verseny előmozdításával

Általános
üzletágátruházás

külön biztosítási üzletág-átruházás, ami alapján Assurant
Europe Group két másik cége (az AGIL és az LGI) az
EGT üzletágának átruházást tervezi egy másik holland
biztosítóra. Ez a Tervezett átruházással egy időben
történik

Meghallgatás
napja

az a nap, amikor megjelenünk az Egyesült Királyság High
Court-ja (felsőbíróság) előtt

Független
szakértő

a független aktuárius, akit azért jelöltek ki, hogy
jelentést tegyen a Tervezett átruházásról az UK High
Court felé. A Független szakértő Philip Simpson,
a Milliman LLP egyik igazgatója. Simpson úr egy
aktuárius, aki független az AGIL-tól, az LGI-től és az
Assurant Europe-tól. Tapasztalt a Tervezett átruházással
kapcsolatos kérdésekben. Simpson úr azért került
kijelölésre, hogy jelentést tegyen az UK High Court-nak
az AGIL, az LGI és az Assurant Europe Átszálló kötvényei
és Megmaradó kötvényei tulajdonosaira várhatóan
gyakorolt hatással kapcsolatos véleményéről. A
kijelölését jóváhagyta a Prudential Regulation Authority,
miután egyeztetett a Financial Conduct Authority-val

Közvetítők

bármely ügyfelünk, akin keresztül ön megvásárolta a
kötvényét. Lehet kiskereskedő, mobiltelefon-szolgáltató
vagy járműgyártó.

Jogi
tájékoztató

Tájékoztató a kötvénytulajdonosoknak a Program
jóváhagyása érdekében az UK High Court-hoz benyújtott
kérelemről. A Tervezett átruházáshoz kapcsolótó
Jogi tájékoztató egy példánya e dokumentum végén
található.

LGI

London General Insurance Company Limited, ami
egy Angliában és Wales-ben bejegyzett zártkörű
részvénytársaság, amelynek nyilvántartási száma:
01865673, és székhelye: Twenty Kingston Road, Kingston
Road, Staines-Upon-Thames, Surrey, TW18 4LG

LGL

London General Life Company Limited, ami egy
Angliában és Wales-ben bejegyzett zártkörű
részvénytársaság, amelynek nyilvántartási száma:
02443666, és székhelye: Twenty Kingston Road, Kingston
Road, Staines-Upon-Thames, Surrey, TW18 4LG

Tervezett
átruházás

jelenti az Átszálló kötvények ALL-ról és LGL-ről az
Assurant Europe-ra való átruházásának hivatalos
folyamatát

13

14

Prudential
Regulation
Authority

Független, nem kormányzati testület, amely a Financial
Conduct Authority-val együttműködve szabályozza az
Egyesült Királyság biztosítási iparágát. A Prudential
Regulation Authority foglalkozik a biztosítók és
más pénzügyi szolgáltatók fizetőképességével és
tőkehelyzetével, hogy előmozdítsa az általa szabályozott
cégek biztonságát és megalapozottságát és biztosítsa,
hogy a biztosítási körvények tulajdonosai megfelelő
védelmet kapjanak.

Megmaradó
kötvény

olyan kötvény, ami nem kerül átruházásra a Tervezett
átruházás keretében.

Átszálló
kötvények

olyan kötvények, amik átszállnak a Tervezett átruházás
során. Az Átszálló kötvények mind az Európai üzletághoz
tartoznak.

Átmeneti
időszak

a Brexit végrehajtásának átmeneti időszaka, ami
várhatóan 2020. december 31-ig tart

UK High Court

a High Court of Justice, Business and Property Courts of
England and Wales, Companies Court nevű felsőbíróságot
Londonban (Egyesült Királyság)

JOGI TÁJÉKOZTATÓ
CR-2020-001400
A HIGH COURT OF JUSTICE
BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES
COMPANIES COURT ELŐTT
AZ
ASSURANT LIFE LIMITED
ÜGYÉBEN
- és A
LONDON GENERAL LIFE COMPANY LIMITED
ÜGYÉBEN
- és AZ
ASSURANT EUROPE LIFE INSURANCE N.V.
ÜGYÉBEN
- és A 2000. ÉVI PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÉS PÉNZPIACI TÖRVÉNY VII. RÉSZE
SZERINTI ÜGYBEN
Ezennel tájékoztatjuk, hogy az Assurant Life Limited („ALL”), a London
General Life Company Limited („LGL”) és az Assurant Europe Insurance N.V.
(„AEL”) 22/06/2020 dátummal kérelmet nyújtott be a 2000. évi pénzügyi
szolgáltatási és pénzpiaci törvény (a „Törvény”) 107. cikke alapján a High
Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales,
Companies Court nevű bírósághoz Londonban az alább Döntésekért:
1. a Törvény 111. cikke alapján egy program (a „Program”) jóváhagyása
bizonyos életbiztosítási üzletágak átruházásának jóváhagyása az ALL és az
LGL által az AEL-re (az „Átszálló üzletág”); és
2. kiegészítő rendelkezések meghozása a Programmal kapcsolatban a Törvény
112. és 112A. cikkei szerint.
A Független szakértő által a Törvény 109. cikkének megfelelően a Program
feltételeiről készített jelentésének („Programról készült Jelentés”) másolata,
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a Program feltételeit rögzíti nyilatkozat és a Programról készült Jelentés
összefoglalója, valamint a Program dokumentumai ingyenesen rendelkezésre
állnak, ha felveszi a kapcsolatot az ALL-lal, az LGL-lel vagy az AEL-lel (adott
esetben) a lenti telefonszámon vagy megfelelő címen. Ezek a dokumentumok
és egyéb kapcsolódó dokumentumok, köztük az aktuáriusi jelentések és a
kötvénytulajdonosoknak adott tájékoztatás mintapéldányai elérhetők az alábbi
honlapon. A honlapot frissítjük a tervezett átruházást érintő bármilyen lényeges
változás esetén.
A tervezett átruházással kapcsolatos bármilyen kérdést vagy aggályt az ALL-nek,
az LGL-nek vagy az AEL-nek kell benyújtani a következő telefonszámon vagy
címen (adott esetben):

Assurant Life Limited
Emerald Buildings
Westmere Drive
Crewe
Cheshire
United Kingdom
CW1 6UN

Assurant Europe Life Insurance
N.V.
Paasheuvelweg 1
1105 BE Amsterdam
Hollandia

Telefonszám: +31 (0)26 750 5790

Telefonszám: +31 (0)26 750 5790

www.assurant.co.uk/transfer

www.assurant.co.uk/transfer

London General Life Company Limited
Twenty Kingston Road,
Staines-Upon-Thames,
Surrey,
England,
TW18 4LG
Telefonszám: +31 (0)26 750 5790
www.assurant.co.uk/transfer

A kérelmet a Companies Court of the Business and Property Courts of the
High Court (cím: 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL) bírája
2020. október 20-án hallgatja meg. Bárki (ideértve a kötvénytulajdonosokat
vagy az ALL, az LGL vagy az AEL alkalmazottait), aki úgy véli, hogy a Program
végrehajtása őt hátrányosan érintheti, jogosult részt venni a meghallgatáson,
és kifejtetni a véleményét akár személyesen, akár jogi képviselő útján. Hasznos
lenne, ha aki így kíván tenni, írásban tájékoztatná a Pinsent Masons LLP-t az ALL,
LGL és AEL érdekében eljáró jogi tanácsadókat a lenti címen 2020. október 20.
előtt, mégis a lehető leghamarabb, ismertetve annak indokát, hogy a megítélése
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szerint milyen hátrány éri.
Bárki, aki azt állítja, hogy a Program hátrányos hatást gyakorol rá, de nem kíván
részt venni a meghallgatáson, nyilatkozatot tehet a Programról: (i) telefonon
az ALL-nek, az LGL-nek vagy az AEL-nek a fenti telefonszámokon; (ii) írásban
az ALL-nek, az LGL-nek vagy az AEL-nek a (megfelelő) fenti címen vagy (iii)
írásban a Pinsent Masons LLP-nek a lenti címen 2020. október 20. előtt, mégis a
lehető leghamarabb, ismertetve annak indokát, hogy a megítélése szerint milyen
hátrány éri.
Az ALL és az LGL tájékoztatja a Financial Conduct Authority-t, a Prudential
Regulation Authority-t és a High Court-ot a meghallgatás előtt beérkezett
bármilyen tiltakozásról, függetlenül attól, hogy a tiltakozást benyújtó személy
részt kíván-e venni a meghallgatáson.
Amennyiben a meghallgatás idején az emberek gyülekezését és szabad mozgását
korlátozó rendeletek vannak érvényben az Egyesült Királyságban, és az olyan
személy, aki egyébként személyesen szeretne megjelenni a meghallgatáson és
ki szeretné fejteni a véleményét (személyesen vagy jogi képviselő útján), de a
korlátozások miatt ezt nem teheti, ha észszerűen megvalósítható és a High Court
engedélyezi, olyan alternatív megoldásokat alkalmaznak, melyek lehetővé teszik
az ilyen személyek számára a bírósági meghallgatáson való távoli részvételt.
Ha a High Court jóváhagyja a Programot, az azt eredményezi, hogy az ALL és az
LGL Átszálló üzletága átszáll az AEL-re, függetlenül bármilyen jogosultságtól,
amire valaki egyébként rendelkezik arra, hogy felmondjon, módosítson,
megszerezzen vagy igényeljen bármilyen érdekeltséget vagy jogot, vagy
hogy érdekeltséget vagy jogot megszűntként vagy módosítottként kezeljen a
Programmal kapcsolatban tett bármilyen cselekmény eredményeként. Bármilyen
ilyen jogosultság csak annyiban kényszeríthető ki, amennyiben a High Court
döntése ilyen értelmű rendelkezést tartalmaz.
Dátum

30/06/2020.

Pinsent Masons LLP
30 Crown Place
Earl Street
London
EC2A 4ES
Ref: HA06/MB60
Az ALL, LGL és AEL nevében eljáró jogi tanácsadók

101570_0420

