Szanowna Pani <Nazwisko>/ Szanowny Panie <Nazwisko>
Chcielibyśmy Państwa poinformować o proponowanym przeniesieniu działalności z London General Life
Company Limited do Assurant Europe Life Insurance N.V.
Dlaczego do Ciebie piszemy?







Pani /Pana ubezpieczenie <nazwa produktu> jest obecnie poręczone przez London General Life
Company Limited (“Assurant UK”) który jest ubezpieczycielem w Wielkiej Brytanii.
Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit) w dniu 31 stycznia 2020 r. Assurant UK
może utracić zdolność do obsługi i administrowania polisami po zakończeniu okresu przejściowego
Brexitu z dniem 31 grudnia 2020 r.
Aby zapewnić Assurant możliwość dalszej obsługi i zarządzania polisami, proponujemy przeniesienie
wszystkich polis ubezpieczeniowych, które zostały pierwotnie sprzedane w EOG (Europejski Obszar
Gospodarczy) przez London General Life Company Limited do Assurant Europe Life Insurance N.V.
(“Assurant Europe”).
Proponowane przeniesienie nastąpi w drodze procesu sądowego zgodnie z Częścią VII brytyjskiej
ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. i wymaga zgody Brytyjskiego Sądu Najwyższego a
także przeglądu przez Brytyjskie Organy Regulacyjne ds. Usług Finansowych: Urząd ds. Regulacji
Ostrożnościowych (PRA) oraz Urząd ds. Nadzoru Finansowego (FCA).
Kluczowe informacje, które musisz wiedzieć:









Jeśli dojdzie do przeniesienia, ze skutkiem od 2/11/20 proponowane jest przeniesienie Państwa polisy
z London General Life Limited do Assurant Europe.
W wyniku przeniesienia nie nastąpią żadne zmiany w zakresie otrzymywanych świadczeń, numeru
polisy jak również warunków polisy.
W wyniku przeniesienia nie nastąpią żadne zmiany w wysokości składki, którą płacisz i sposobie jej
pobierania.
Jeśli posiadasz wiele polis poręczonych przez London General Life Limited, otrzymasz od nas osobne
powiadomienie dla każdej polisy.
Jeśli przeniesienie zostanie zrealizowane:
o Assurant Europe stanie się Twoim ubezpieczycielem i dostawcą polisy. Assurant Europe jest
regulowany przez De Nederlandsche Bank („DNB”), w związku z czym Twój ubezpieczyciel nie
będzie dłużej regulowany przez brytyjski Urząd ds. Regulacji Ostrożnościowych (PRA) oraz
Urząd ds. Nadzoru Finansowego (FCA).
o Ochrona w ramach Programu rekompensat za usługi finansowe (FSCS), ustawowego
brytyjskiego funduszu ostatniej instancji dla klientów firm świadczących usługi finansowe, nie
będzie już dostępna dla Państwa polisy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w
załączonym dokumencie (nazwa dokumentu).
o Twoje prawo do złożenia skargi do brytyjskiego Rzecznika Praw Obywatelskich ds.
Finansowych (Financial Ombudsman Service) będzie ograniczone do kwestii powstałych
przed proponowanym przeniesieniem. W przypadku problemów powstałych po
proponowanym przeniesieniu, będą Państwo mieli prawo do złożenia skargi do
holenderskiego Trybunału ds. Skarg dotyczących Usług Finansowych, KiFID, a przeniesienie
nie będzie miało wpływu na Państwa prawo do złożenia skargi do lokalnego Rzecznika Praw
Obywatelskich.
Jeśli przeniesienie zostanie zrealizowane, Państwa dane osobowe zostaną przekazane do Assurant
Europe. Assurant Europe będzie korzystał z Państwa danych osobowych w taki sam sposób i w takich
samych celach jak Assurant UK przechowuje obecnie Państwa dane osobowe (mianowicie w celu
sprzedaży, odnowienia lub administrowania polisami). Państwa prawa w zakresie ochrony danych
osobowych w ramach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pozostaną bez zmian.



Jeśli posiadają Państwo u nas politykę ochrony płatności, to Państwa polityka będzie również
przekazywana w ramach oddzielnego schematu przekazywania i otrzymają Państwo od nas informację
na ten temat oddzielnie. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w załączonym dokumencie
(nazwa dokumentu).

Proces i sposób, w jaki chronione są Twoje interesy:










Państwa interesy oraz interesy naszych pozostałych ubezpieczonych są chronione przez rygorystyczny
proces zatwierdzania, który obejmuje:
o rozważenie proponowanego przeniesienia przez Wysoki Trybunał Zjednoczonego Królestwa,
który musi być przekonany, że jest ono sprawiedliwe dla wszystkich zainteresowanych
ubezpieczających, zanim będzie mógł zatwierdzić proponowane przeniesienie;
o rozpatrzenie przez Niezależnego Eksperta (o którym mowa poniżej); oraz
o weryfikację przez brytyjski Urząd ds. Regulacji Ostrożnościowych (PRA) oraz Urząd ds.
Nadzoru Finansowego (FCA).
Rozprawa w Trybunale w Zjednoczonym Królestwie w celu rozważenia proponowanego przeniesienia
ma się odbyć w dniu 20 października 2020 r. Jeśli zostanie ono zatwierdzone, przeniesienie miałoby
miejsce w dniu 30 października 2020 r.
Jesteśmy zobowiązani do powołania Niezależnego Eksperta, który oceni przeniesienie i rozważy, czy
jest ono sprawiedliwe. Więcej o jego wnioskach można przeczytać w załączonym dokumencie (nazwa
dokumentu), który zawiera dalsze informacje na temat proponowanego transferu. Możesz również
zażądać od nas streszczenia lub kopii pełnego raportu Niezależnego Eksperta.
Naszym priorytetem jest ochrona Państwa interesów i zapewnienie bezproblemowego przeniesienia
Państwa ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli jednak obawiają się Państwo, że proponowane
przeniesienie może mieć dla Państwa niekorzystny wpływ, mają Państwo prawo zgłosić swoje obawy
nam lub do brytyjskiego Wysokiego Trybunału podczas rozprawy zaplanowanej na 20 października
2020 r. W przypadku zgłoszenia nam jakichkolwiek wątpliwości podzielimy się nimi z brytyjski
Urzędem ds. Regulacji Ostrożnościowych, urzędem ds. Postępowania Finansowego, Niezależnym
Ekspertem oraz brytyjskim Wysokim Trybunałem. Wyjaśniamy, jak to zrobić w załączonym
dokumencie (nazwa dokumentu).
Jeśli nie masz żadnych obaw związanych z przeniesieniem, nie musisz podejmować żadnych działań,
Twoje ubezpieczenie będzie kontynuowane bez zmian.

Proszę znaleźć <załączony do tego listu/ dołączony do tego e‐maila> dokument, który zawiera dalsze
informacje na temat transferu Części VII.
Obejmuje to pełne informacje na temat procesu przeniesienia i wyjaśnia, w jaki sposób można zgłaszać
wszelkie pytania lub wątpliwości, wraz z innymi dokumentami związanymi z przeniesieniem.
Więcej informacji na temat proponowanego przeniesienia, jak również więcej informacji o działalności
Assurant w związku z Brexit można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:
Assurant.co.uk/transfer. Wszelkie zmiany, takie jak data rozprawy sądowej, dalsze informacje lub raporty,
zostaną również udostępnione na naszej stronie internetowej przed rozprawą sądową.
Wpływ COVID‐19
W ciągle zmieniającym się środowisku będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby pandemia COVID‐19
nie wpłynęła na naszą działalność. W ramach tego będziemy wspierać naszych klientów bardziej niż
kiedykolwiek w tych bezprecedensowych czasach, oferując w razie potrzeby wskazówki i pomoc.
Uruchomiliśmy plan ciągłości działania w celu zabezpieczenia pracowników i ochrony naszych centrów
operacyjnych, zapewniając, że podczas pandemii COVID‐19 będziemy mogli działać na zasadzie " działamy dalej
tak, jakby nic się nie zmieniło ".
Jeśli zostałeś dotknięty pandemią COVID‐19 i masz jakiekolwiek obawy dotyczące proponowanego transferu i
uważasz, że COVID‐19 może wpłynąć na Twoją zdolność do ich zgłoszenia, skontaktuj się z nami.

Jeżeli w czasie rozprawy w sądzie brytyjskim będą obowiązywać w Zjednoczonym Królestwie ograniczenia
dotyczące zgromadzeń i przemieszczania się osób, a pragną Państwo osobiście uczestniczyć w rozprawie w
sądzie brytyjskim, wówczas, o ile jest to możliwe i dozwolone przez brytyjski sąd, wprowadzone zostaną
ustalenia umożliwiające Państwu uczestnictwo w rozprawie w sądzie brytyjskim na odległość.
Po więcej informacji na temat naszej reakcji na pandemię COVID‐19 zapraszamy do odwiedzenia strony
assurant.co.uk.
Jeśli masz jakieś pytania
W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z proponowanym transferem prosimy o kontakt mailowy < adres
e‐mail: > lub telefoniczny <numer tel.>.
Z poważaniem

Christian Formby
Prezydent ds. Assurant Europe
Jeśli chciałbyś otrzymać kopię tego pakietu w dużym formacie, audio lub alfabecie Braille'a, zadzwoń do nas
na podany powyżej numer.

Planowane przeniesienie
działalności na spółkę
Assurance Europe Life
Insurance N.V.
Assurant Life Limited
i London General Life Company
Limited.

WPROWADZENIE
Aktualnie posiadają Państwo przynajmniej jedną polisę wystawioną przez Assurant
Life Limited („ALL”) lub London General Life Company Limited („LGL”). Polisę mogli
Państwo nabyć w ramach obsługiwanych przez nas programów oferowanych przez
naszych klientów, takich jak sprzedawcy detaliczni, operatorzy sieci komórkowych
i producenci pojazdów. w niniejszej broszurze klientów należących do tej grupy
określamy mianem „pośredników”.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej („Brexit”), oraz
nadchodzącego zakończenia okresu przejściowego z dniem 31 grudnia 2020 r.,
ALL i LGL planują przeniesienie działalności prowadzonej w państwach należących
do EOG innych niż Wielka Brytania (dalej jako „Działalność europejska”) na nową,
holenderską spółkę zależną grupy Assurant Group z siedzibą w Holandii, czyli Assurant
Europe Life N.V. (dalej jako „AEL”). w niniejszym dokumencie przeniesienie to
określa się mianem „Planowanego przeniesienia”. Planowane przeniesienie
przewidywane jest na dzień 2 listopada 2020 r.
Niniejsza broszura ma na celu:
•
•
•
•

zapoznać Państwa z informacjami dotyczącymi Planowanego przeniesienia
wyjaśnić, jakie skutki będzie miało Planowane przeniesienie dla Państwa
i Państwa polisy
wyjaśnić, jakich procedur prawnych musimy przestrzegać w celu uzyskania
zatwierdzenia Planowanego przeniesienia
wyjaśnić, co mogą Państwo zrobić, jeżeli uznają Państwo, że Planowane
przeniesienie będzie miało dla Państwa negatywne skutki.

Broszura obejmuje również część pt. Pytania i odpowiedzi, w której udzielono
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Planowanego przeniesienia.
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POTRZEBUJĄ PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI?
KIM JEST ASSURANT?
ALL i LGL są spółkami o ograniczonej odpowiedzialności [limited liability company]
zarejestrowanymi w Anglii i Walii i wchodzącymi w skład grupy spółek Assurant, Inc.
Assurant, Inc. jest czołowym światowym dostawcą rozwiązań mieszkaniowych
i dotyczących stylu życia wspierających, chroniących i łączących duże zakupy
konsumenckie. Jako spółka z listy Fortune 500 obecna w 21 krajach świata,
Assurant proponuje rozwiązania na urządzenia przenośne, umowy o rozszerzonym
zakresie usług, usługi z zakresu ochrony pojazdów, prefinansowane ubezpieczenia
pogrzebowe, ubezpieczenia dla najemców oraz właścicieli domów będących
kredytodawcami.
Państwa polisa wystawiona przez ALL lub LGL i wykupiona u jednego z naszych
pośredników zapewnia ubezpieczenie kredytu hipotecznego lub innych płatności.
ALL to spółka zależna grupy Assurant Group Limited; jest to ubezpieczeniowa spółka
holdingowa o ograniczonej odpowiedzialności zarejestrowana w Anglii i Walii.
LGL to spółka zależna grupy TWG Europe Limited; jest to ubezpieczeniowa spółka
holdingowa o ograniczonej odpowiedzialności zarejestrowana w Anglii i Walii.
W niniejszej broszurze Assurant Group Limited i TWG Europe Limited oraz ich
spółki zależne i stowarzyszone określane są łącznie jako „Grupa Assurant Europe”.
Do Grupy Assurant Europe należy również nowy holenderski ubezpieczyciel —
Assurant Europe Life Insurance N.V. (dalej jako „AEL”) — upoważniony przez
De Nederlandsche Bank (“DNB”) do zawierania ubezpieczenia na życie.

PLANOWANE PRZENIESIENIE
Planowane przeniesienie stanowi część procesu restrukturyzacyjnego Grupy
Assurant Europe związanego z Brexitem, który nastąpił dnia 31 stycznia 2020 r.
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Wielka Brytania znajduje się teraz w Okresie przejściowym; w trakcie Okresu
przejściowego Wielka Brytania podlega prawu UE. Przewiduje się, że Okres
przejściowy zakończy się 31 grudnia 2020 r. Po 31 grudnia 2020 r. możemy stracić
zdolność do dalszego sprzedawania i wznawiania polis klientów pochodzących z UE
i zarządzania nimi. Przeniesienie działalności europejskiej na Assurant Europe
stanowi zatem kluczowy element naszej strategii umożliwiającej Assurant Europe
dalszą sprzedaż i wznawianie polis klientów takich jak Państwo i zarządzanie nimi.
Do kogo kierujemy niniejsze informacje?
Zwracamy się do posiadaczy polis, których w jakimkolwiek stopniu dotyczy
Planowane przeniesienie. Piszemy do Państwa, ponieważ aktualnie posiadacie
Państwo lub do niedawna posiadaliście polisę wystawioną w ramach działalności
europejskiej ALL lub LGL („Przenoszone polisy”).
Jeżeli Planowane przeniesienie dojdzie do skutku, nie będzie już żadnych
Pozostałych polis wystawionych przez ALL. Będą natomiast Pozostałe polisy
wystawione przez LGL.
Jeżeli posiadają Państwo polisę gwarantującą ochronę płatności wystawioną przez
LGL, mogliśmy skontaktować się z Państwem w osobnym piśmie dotyczącym innego
programu przeniesienia, który wdrażamy dla innej części naszej europejskiej
działalności. Jeżeli program ten dotyczy Państwa polisy, prawdopodobnie otrzymają
Państwo od nas stosowne informacje w odrębnej wiadomości. Powody, dla których
przyjęliśmy taką strategię wyjaśniamy w dalszej części broszury zatytułowanej
„Pytania i odpowiedzi”.
Procedura
Planowane przeniesienie nastąpi w wyniku przeniesienia działalności
ubezpieczeniowej zgodnie z Częścią VII brytyjskiej Ustawy o usługach i rynkach
finansowych z 2000 r. Aby Planowane przeniesienie mogło dojść do skutku, musi
zostać zatwierdzone przez brytyjski Sąd Wysokiego Trybunału.
Zgodnie z wymogami proceduralnymi, wyznacza się niezależnego eksperta w celu
opracowania raportu dotyczącego Planowanego przeniesienia i jego wpływu na
posiadaczy polis; nominację zatwierdza Urząd ds. Regulacji Ostrożnościowych
w porozumieniu z Urzędem Nadzoru Finansowego — czyli brytyjskie organy
regulacyjne do spraw usług finansowych.
ALL, LGL i AEL złożyły wniosek do brytyjskiego Sądu Wysokiego Trybunału
o zatwierdzenie Planowanego przeniesienia. Aby Planowane przeniesienie mogło
dojść do skutku, brytyjski Sąd Wysokiego Trybunału musi upewnić się, że może je
zatwierdzić, po zbadaniu wszystkich okoliczności sprawy. Jeżeli brytyjski Sąd
Wysokiego Trybunału zatwierdzi Planowane przeniesienie, przewidujemy, że wejdzie
ono w życie 2 listopada 2020 r. („Data wejścia w życie”).
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Co się stanie, jeżeli Planowane przeniesienie dojdzie do skutku?
Wszystkie polisy ubezpieczeniowe wystawione w ramach działalności europejskiej
ALL i LGL („Przenoszone polisy”), wraz z powiązanymi z nimi aktywami i pasywami
zostaną z datą wejścia w życie automatycznie przejęte przez AEL.
Jeżeli chodzi o przenoszone polisy, wszyscy posiadacze polis będą nadal mieli te
same prawa, świadczenia i zobowiązania; przeniesienie nie wpłynie na warunki
określone w polisach.
Wszelkie przyszłe składki uiszczane będą na rzecz AEL zamiast ALL lub LGL,
a wszelkie trwające postępowania sądowe, skargi lub roszczenia zgłoszone przez
lub wobec ALL lub LGL będą kontynuowane lub zostaną wszczęte przez lub
przeciwko AEL zamiast ALL lub LGL.
Wszelkie odniesienia do ALL i LGL w każdej umowie przeniesienia należy rozumieć
jako odniesienia do AEL; AEL wchodzi w określone prawa i obowiązki w miejsce ALL
i LGL.

CO MUSZĘ ZROBIĆ?
Jeżeli po lekturze niniejszej broszury wyrażają Państwo zgodę na planowane
przeniesienie, nie muszą Państwo robić nic. Być może jednak będzie należało
poinformować kogoś o planowanym przeniesieniu, jak wyjaśniamy poniżej.
Jeżeli uważają Państwo, że Planowane przeniesienie będzie miało dla Państwa
negatywne skutki, mają Państwo prawo do wzięcia udział w posiedzeniu brytyjskiego
Sądu Wysokiego Trybunału i zgłoszenia swoich zastrzeżeń. w posiedzeniu
brytyjskiego Sądu Wysokiego Trybunału mogą Państwo wziąć udział osobiście lub za
pośrednictwem reprezentującego Państwa pełnomocnika prawnego. Jeżeli chcieliby
Państwo wziąć udział w posiedzeniu brytyjskiego Sądu Wysokiego Trybunału,
prosimy o poinformowanie o tym fakcie naszych prawników w piśmie przesłanym
na niżej wskazany adres przed Datą posiedzenia, a najlepiej tak szybko, jak jest
to możliwe, z podaniem powodów, dla których uważają Państwo, że Planowane
przeniesienie będzie miało dla Państwa negatywne skutki.
Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w posiedzeniu brytyjskiego Sądu Wysokiego
Trybunału, mogą Państwo również zgłosić zastrzeżenia dotyczące Planowane
przeniesienia przed Datą posiedzenia (a najlepiej najszybciej, jak jest to możliwe):
•
•
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w sprawach pytań dotyczących Państwa polisy za pomocą zwykłych metod
komunikacji określonych w aktualnych dokumentach
korzystając z danych kontaktowych wskazanych w przesłanym od nas
powiadomieniu lub w nocie prawnej

•

pisząc do naszych prawników na niżej wskazany adres w celu przedstawienia
powodów, dla których uważają Państwo, że Planowane przeniesienie będzie
miało dla Państwa negatywne skutki. Zgłoszone zastrzeżenia przekażemy również
Urzędowi Nadzoru Finansowego, Urzędowi ds. Regulacji Ostrożnościowych,
niezależnemu ekspertowi oraz brytyjskiemu Sądowi Wysokiego Trybunału.

Adres naszych prawników:
Pinsent Masons LLP,
30 Crown Place,
Earl Street, Londyn,
EC2A 4ES
W korespondencji prosimy powoływać się na następujący numer referencyjny:
HA06/MB60.
Przed zgłoszeniem zastrzeżeń brytyjskiemu Sądowi Wysokiego Trybunału prosimy
o dokładne zapoznanie się z treścią noty prawnej, zamieszczonej w końcowej części
niniejszego dokumentu.
W tabeli poniżej wskazaliśmy osoby, które należy powiadomić o Planowanym
przejęciu.
Niniejszą broszurę oraz towarzyszący jej list należy
Jeżeli ogłosili
przekazać:
Państwo lub
wkrótce zamierzają
• syndykowi masy upadłościowej lub zarządcy masy
ogłosić upadłość...
upadłościowej (osobie wyznaczonej przez Sąd do
zarządzania Państwa sprawami)
•

zarządcy komisarycznemu; lub

•

nadzorcy majątkowemu.

Jeżeli dokonali
Państwo cesji
polisy...

W przypadku scedowania polisy na inną osobę lub spółkę,
niniejszą broszurę oraz towarzyszący jej list należy
przekazać cesjonariuszowi.

Jeżeli posiadają
Państwo polisę
wspólną...

Z posiadaczami polis wspólnych kontaktowaliśmy się osobno,
jeżeli w dokumentach podano oddzielne adresy. Jeżeli
Państwa adres jest jednocześnie adresem posiadacza polisy
wspólnej, prosimy o przekazanie tej osobie niniejszej
broszury wraz z listem przewodnim.
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W JAKI SPOSÓB CHRONIONE SĄ MOJE INTERESY?
Państwa prawa i prawa pozostałych posiadaczy polis są chronione przez ścisłą
procedurę zatwierdzania przeniesienia, która obejmuje:
•

•
•
•

ocenę prawdopodobnych skutków Planowanego przeniesienia dla klientów ALL,
LGL i AEL, której dokonuje niezależny ekspert. Niezależnym ekspertem jest
Philip Simpson, dyrektor Milliman LLP. P. Simpson jest rzeczoznawcą niezależnym
dla ALL, LGL i AEL. Posiada on doświadczenie w sprawach związanych
z Planowanym przeniesieniem. P. Simpson został wyznaczony na osobę
przedstawiającą brytyjskiemu Sądowi Wysokiego Trybunału opinię dotyczącą
prawdopodobnych skutków przeniesienia dla posiadaczy Przenoszonych polis
oraz Pozostałych polis wystawionych przez ALL, LGL oraz Assurant Europe.
Nominacja p. Simpsona została zatwierdzona przez Urząd ds. regulacji
ostrożnościowych w porozumieniu z Urzędem Nadzoru Finansowego
dokonanie oceny skutków Planowanego przeniesienia dla klientów ALL i LGL
przez głównego rzeczoznawcę ALL i LGL
sprawdzenie przez Urząd ds. regulacji ostrożnościowych oraz Urząd Nadzoru
Finansowego.
zatwierdzenie przez brytyjski Sąd Wysokiego Trybunału.

Raporty aktuarialne
Niezależny ekspert oraz główny rzeczoznawca ALL i LGL osobno opracowali raporty
dotyczące Planowanego przeniesienia, w których przedstawili następujące wnioski:
Niezależny ekspert
Niezależny ekspert stwierdził, że wdrożenie Planowanego przeniesienia nie będzie
miało znaczącego negatywnego wpływu na:
•
•
•
•

bezpieczeństwo świadczeń wynikających z przenoszonych polis
i pozostałych polis;
profile ryzyka, na które narażone są przenoszone polisy i pozostałe polisy;
uzasadnione oczekiwania posiadaczy przenoszonych polis i pozostałych
polis dotyczące przysługujących im świadczeń; oraz
poziom i standard obsługi przenoszonych polis i pozostałych polis
i zarządzania nimi.

Niezależny ekspert potwierdza również, że Program zapewnia równe traktowanie
wszystkich posiadaczy polis wystawionych przez ALL, LGL i AEL.

Główny rzeczoznawca ALL i LGL
Główny rzeczoznawca ALL i LGL stwierdził, że wdrożenie Planowanego
przeniesienia nie będzie miało znaczącego negatywnego wpływu na:
•
•
•

 ezpieczeństwo świadczeń i uzasadnione oczekiwania posiadaczy
b
przenoszonych polis;
rodzaj ryzyka i stabilność finansową ALL i LGL po przeprowadzeniu
Planowanego przeniesienia; oraz
profil ryzyka dotyczącego pozostałych polis wystawionych przez LGL.

W szczególności, główny rzeczoznawca ALL i LGL uważa, że Planowane
przeniesienie nie spowoduje pogorszenia poziomu jakości ochrony ubezpieczeniowej
i obsługi polis ani poziomu zabezpieczenia świadczeń dla posiadaczy przenoszonych
i nieprzenoszonych polis, oraz że gwarantuje ono ich uczciwe traktowanie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY
Poniższe informacje dostępne są w naszej witrynie internetowej pod adresem
assurant.co.uk/transfer:
•
•
•

pełna treść Programu oraz jego streszczenie
pełny raport niezależnego eksperta oraz jego streszczenie
raport głównego rzeczoznawcy ALL i LGL

Jeżeli woleliby Państwo otrzymać ww. dokumenty w postaci drukowanej, prosimy
o kontakt. Dane kontaktowe znajdą Państwo w liścieDane kontaktowe znajdą Państwo
w liście przewodnim lub w wiadomości e-mail towarzyszącym niniejszej broszurze.
Jesteśmy zobowiązani do opublikowania w kilku gazetach noty prawnej informującej
o tym, że wystąpiliśmy do brytyjskiego Sądu Wysokiego Trybunału z wnioskiem
o zatwierdzenie Planowanego przeniesienia. Kopię noty zamieszczono na końcu
niniejszej broszury.
Jaki jest harmonogram Planowanego przeniesienia?
Datę posiedzenia wyznaczono na 20 października 2020 r. Jeżeli brytyjski Sąd
Wysokiego Trybunału zatwierdzi Planowane przeniesienie, jego datą wejścia
w życie będzie 2 listopada 2020 r.
Wszelkie informacje i aktualizacje, w tym wynik posiedzenia brytyjskiego Sądu
Wysokiego Trybunału, zostaną opublikowane w naszej witrynie internetowej
niezwłocznie po dacie posiedzenia.
Procedura prawna
Aby dokonać Planowanego przeniesienia, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia
procedury zgodnie z przepisami Części VII Ustawy o usługach i rynkach finansowych
z 2000 r.
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ALL, LGL i AEL wystąpiły do brytyjskiego Sądu Wysokiego Trybunału z wnioskiem
o zatwierdzenie Planowanego przeniesienia. Aby Planowane przeniesienie mogło
dojść do skutku, brytyjski Sąd Wysokiego Trybunału musi upewnić się, że może je
zatwierdzić, po zbadaniu wszystkich okoliczności sprawy.
Zgodnie z wymogami proceduralnymi jesteśmy zobowiązani powiadomić Państwa
o proponowanym przeniesieniu na piśmie, opublikować ogłoszenie w kilku gazetach
oraz zamieścić stosowną informację na naszej stronie internetowej.
Aby pomóc brytyjskiemu Sądowi Wysokiego Trybunału w wydaniu decyzji, opinię
w zakresie prawdopodobnych skutków Planowanego przeniesienia dla posiadaczy
polis wydaje niezależny ekspert. Pod adresem assurant.co.uk/transfer mogą
Państwo zapoznać się ze streszczeniem jego raportu.

PYTANIA i ODPOWIEDZI
Dlaczego dokonujecie przeniesienia mojej polisy?
Obecnie posiadają Państwo polisę wystawioną przez ALL lub LGL. w związku
z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej możemy nie być w stanie
dalej Państwa ubezpieczać lub obsługiwać Państwa polisy po upływie okresu
przejściowego, który kończy się 31 grudnia 2020 r. w celu dalszego ubezpieczania
i obsługiwania Państwa polisy bez uszczerbku dla jakości naszych usług, planujemy
przeniesienie Państwa polisy do Assurant Europe Life Insurance N.V., nowej spółki
zależnej grupy Assurant Group w Holandii. Jeżeli przeniesienie dojdzie do skutku,
ubezpieczycielem dla Państwa polisy zostanie Assurant Europe Life Insurance N.V.
Czy zakres i świadczenia mojej polisy ulegną zmianie?

Co się stanie, jeżeli przed posiedzeniem brytyjskiego Sądu Wysokiego Trybunału
zajdą jakieś zmiany?

Nie, zakres i świadczenia polisy pozostaną bez zmian.

Jeżeli data posiedzenia ulegnie zmianie, nową datę opublikujemy w naszej witrynie
internetowej.

Co to oznacza dla moich płatności?

Krótko przed datą posiedzenia następujące osoby sporządzą raporty uzupełniające:
•
•

niezależny ekspert
główny rzeczoznawca ALL i LGL

Spodziewamy się, że przed datą posiedzenia udostępniony zostanie również raport
osoby sprawującej stanowisko aktuarialne w AEL.
Opracowanie raportów pozwoli odpowiednim zarządom oraz brytyjskiemu Sądowi
Wysokiego Trybunału uwzględnić najświeższe informacje finansowe i wszelkie
znaczące usprawnienia i zmiany, które mogą mieć wpływ na posiadaczy polis przed
posiedzeniem brytyjskiego Sądu Wysokiego Trybunału.
Raporty zostaną udostępnione w naszej witrynie internetowej niezwłocznie po ich
opracowaniu, przed datą posiedzenia.
w naszej witrynie opublikujemy również wynik posiedzenia, najszybciej jak będzie to
możliwe po dacie posiedzenia.

Wysokość składek pozostanie bez zmian. Zmienić się może jedynie nazwa
ubezpieczyciela umieszczona na Państwa deklaracji ubezpieczeniowej. Nowym
ubezpieczycielem będzie Assurant Europe Life Insurance N.V.
Czy zmienią się osoby kontaktowe w sprawach polisy?
Nie. w sprawach polisy należy kontaktować się z nami przy pomocy aktualnych
środków i danych kontaktowych.
Czy planowane przeniesienie dokona się automatycznie?
Planowane przeniesienie podlega zatwierdzeniu przez brytyjski Sąd Wysokiego
Trybunału. Aby Planowane przeniesienie mogło dojść do skutku, brytyjski Sąd
Wysokiego Trybunału musi upewnić się, że może je zatwierdzić, po zbadaniu
wszystkich okoliczności sprawy. Jeżeli brytyjski Sąd Wysokiego Trybunału
zatwierdzi przeniesienie, wejdzie ono w życie 2 listopada 2020 r. Będziemy
na bieżąco informować o wszelkich zmianach w harmonogramie przeniesienia.
Jeżeli brytyjski Sąd Wysokiego Trybunału nie zatwierdzi Planowanego
przeniesienia, Państwa ubezpieczycielem pozostanie ALL lub LGL.
Z kim powinienem się kontaktować jeżeli po przeniesieniu będę mieć
zastrzeżenia do mojej polisy?
W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z AEL. Jeżeli otrzymana przez Państwa
odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, mogą Państwo skontaktować się z lokalnym
rzecznikiem praw obywatelskich. Po wejściu w życie Planowanego przeniesienia,
mogą się Państwo również kontaktować z holenderskim sądem ds. skarg dotyczących
usług finansowych (KiFID).
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Jeżeli Planowane przeniesienie dojdzie do skutku, Państwa prawo do złożenia skargi
do brytyjskiego rzecznika ds. usług finansowych będzie ograniczone do kwestii
powstałych przed Planowanym przeniesieniem.
Czy nastąpią zmiany w sposobie administrowania moimi danymi osobowymi
w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)?
Nie. Jeżeli Planowane przeniesienie dojdzie do skutku, ALL lub LGL przekażą
AEL wszelkie dane osobowe swoich klientów. AEL będzie wykorzystywać dane
osobowe klienta w taki sam sposób i w tych samych celach co ALL lub LGL (czyli
w celu sprzedaży, odnawiania i obsługi polis ubezpieczeniowych). Prawa klienta
w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z RODO pozostaną bez zmian —
jedyna różnica jest taka, że od momentu przeniesienia klient będzie kontaktował
się z AEL zamiast z ALL lub LGL w sprawach związanych z korzystaniem z uprawnień
przysługujących klientowi na podstawie RODO.
Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych osobowych przez AEL znajdą
Państwo pod adresem www.assurant.co.uk w naszej polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przekazanie swoich danych osobowych AEL
na opisanych wyżej zasadach, mogą Państwo zgłosić swój sprzeciw w ciągu 30 dni
od daty znajdującej się w liście towarzyszącym niniejszej broszurze. Państwa dane
osobowe będą jednak niezbędne AEL do celów związanych z obsługą i odnowieniem
Państwa polisy. Oznacza to, że jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na przekazanie danych
osobowych AEL, AEL nie będzie mógł w dalszym ciągu obsługiwać Państwa polisy.
Czy nadal będę objęty ochroną na podstawie brytyjskiego Programu
gwarantowania usług Finansowych (FSCS)?
FSCS zapewnia ochronę posiadaczowi polisy w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie jest
w stanie lub może przestać być w stanie wypłacać odszkodowanie na podstawie
polisy (na przykład jeżeli nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub staje się
niewypłacalny). Ochrona z FSCS przysługuje jedynie klientom autoryzowanych
w Wielkiej Brytanii spółek świadczących usługi finansowe. Klientom spółek
świadczących usługi finansowe autoryzowanych w Holandii nie przysługuje ochrona
tego rodzaju.
W swoim raporcie niezależny ekspert potwierdza, ze przeniesienie nie będzie miało
znaczącego negatywnego wpływu na bezpieczeństwo świadczeń lub racjonalne
oczekiwania z Państwa strony lub ze strony innych posiadaczy przenoszonych polis.
w swojej analizie ekspert uwzględnił utratę ochrony zapewnianej na podstawie
FSCS. Niezależny ekspert stwierdza, że jego zdaniem nie jest prawdopodobne, by
w najbliższej przyszłości Assurant Europe przestało wywiązywać się z zobowiązań
lub stało się niewypłacalne. Ponadto:
•
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•

Holenderskie przepisy dotyczące niewypłacalności mają na celu zapewnienie
ochrony posiadaczom polis będących klientami niewypłacalnych spółek
w Holandii. Jakkolwiek przepisy te nie zapewniają ochrony na tym samym
poziomie co FSCS, mają one na celu ograniczenie potrzeby zapewnienia
równoważnego programu ochrony w Holandii.

Dlaczego informujecie mnie o kolejnym programie przeniesienia?
LGL wystawiało polisy gwarantujące ochronę płatności, na podstawie których
LGL zapewniało długoterminowe ubezpieczenia na życie, dożycie oraz trwałe
ryzyka zdrowotne, natomiast inna spółka ubezpieczeniowa, czyli London General
Insurance Company Limited („LGI”), wystawiała ogólne polisy związane z ryzykiem
przypadkowej śmierci, niepełnosprawności i choroby oraz bezrobocia. LGI przenosi
również działalność na obszarze EOG (w tym ogólne ryzyka ubezpieczeniowe) na
innego holenderskiego ubezpieczyciela, Assurant Europe Insurance N.V. (dalej
jako „AEI”) w drodze odrębnego przeniesienia (dalej jako „Ogólne przeniesienie
działalności”). Jeżeli posiadają Państwo polisę gwarantującą ochronę płatności,
kontaktowaliśmy się z Państwem pisemnie w sprawie Ogólnego przeniesienia
działalności.
Ogólne przeniesienie działalności wdrażane jest równolegle z Programem, w związku
z czym dla objętych nim polis gwarantujących ochronę płatności:
•

część polisy dotycząca ubezpieczenia na życie zostanie przeniesiona w drodze
Planowanego przeniesienia; oraz

•

część polisy dotycząca ubezpieczenia ogólnego zostanie przeniesiona w drodze
Ogólnego przeniesienia działalności.

Jeżeli Ogólne przeniesienie działalności nie dojdzie do skutku (na przykład
z powodu niezatwierdzenia go przez brytyjski Sąd Wysokiego Trybunału), polisy
obejmujące ubezpieczenie płatności nie zostaną przeniesione w drodze Planowanego
przeniesienia do momentu, w którym zatwierdzone i wdrożone zostanie Ogólne
przeniesienie działalności. Do tego czasu dla polis obejmujących ubezpieczenie
płatności ubezpieczycielem pozostaje LGL.
Gdzie mogę dowiedzieć się więcej?
Wszystkie szczegóły dotyczące przeniesienia opublikowaliśmy pod adresem
assurant.co.uk/transfer
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt. Dane kontaktowe podajemy
w powiadomieniu dołączonym do niniejszej broszury.

AEL podlega wielu przepisom i rozporządzeniom prawa holenderskiego
i europejskiego, które zobowiązują AEL do posiadania funduszy wystarczających
do wypłacenia odszkodowań posiadaczom polis. Grupa Assurant Group zapewni
AEL finansowanie na poziomie pozwalającym początkowo spełnić ww. wymogi
prawne i regulacyjne
11
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AGIL

oznacza Assurant General Insurance Limited, spółkę
o ograniczonej odpowiedzialności zarejestrowaną w Anglii
i Walii pod numerem 02341082, z siedzibą pod adresem
Emerald Buildings, Westmere Drive, Crewe, Cheshire, CW1 6UN

ALL

oznacza Assurant Life Limited, spółkę o ograniczonej
odpowiedzialności zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem
03264844, z siedzibą pod adresem Emerald Buildings, Westmere
Drive, Crewe, Cheshire, CW1 6UN

Assurant Europe
lub AEL

oznacza Assurant Europe Insurance N.V., spółkę o ograniczonej
odpowiedzialności zarejestrowaną w Holandii pod numerem
72959320, z siedzibą pod adresem Paasheuvelweg 1, 1105 BE
Amsterdam, Holandia

Brexit

oznacza wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej
w dniu 31 stycznia 2020 r., do którego zastosowanie ma okres
przejściowy trwający przynajmniej do 31 grudnia 2020 r.

Główny
rzeczoznawca
ALL i LGL

oznacza rzeczoznawcę odpowiadającego za monitorowanie
i raportowanie sytuacji finansowej ALL i LGL oraz za składanie
raportów do Zarządu

DNB

oznacza De Nederlandsche Bank

Data wejścia
w życie

oznacza datę, w której wdrożone zostanie przeniesienie na
podstawie Programu

Działalność
europejska

oznacza działalność AGIL i LGI polegającą na sprzedaży polis
w państwach obszaru EOG innych niż Wielka Brytania

Urząd Nadzoru
Finansowego

Niezależny organ pozarządowy działający w brytyjskiej branży
ubezpieczeniowej w porozumieniu z Urzędem ds. regulacji
ostrożnościowych. Urząd ds. regulacji zachowań finansowych
zapewnia ochronę klientom, chroni i wzmacnia integralność
brytyjskiego systemu finansowego oraz promuje konkurencję
na rynku finansowym

Ogólne
przeniesienie
działalności

odrębne przeniesienie działalności ubezpieczeniowej, w drodze
którego dwie inne spółki należące do grupy Assurant Europe
Group (AGIL i LGI) planują przeniesienie swojej działalności na
obszarze EOG na innego holenderskiego ubezpieczyciela. Będzie
ono wdrażane w tym samym czasie, co Planowane przeniesienie

Data posiedzenia

data, w której stawimy się przed brytyjskim Sądem Wysokiego
Trybunału

Niezależny
ekspert

oznacza niezależnego rzeczoznawcę wyznaczonego do
składania raportów dotyczących Planowanego przeniesienia
brytyjskiemu Sądowi Wysokiego Trybunału. Niezależnym
ekspertem jest Philip Simpson, dyrektor Milliman LLP.
P. Simpson jest rzeczoznawcą niezależnym od AGIL, LGI
i Assurant Europe. Posiada on doświadczenie w sprawach
związanych z Planowanym przeniesieniem. P. Simpson został
wyznaczony na osobę przedstawiającą brytyjskiemu Sądowi
Wysokiego Trybunału opinię dotyczącą prawdopodobnych
skutków przeniesienia dla posiadaczy przenoszonych polis oraz
pozostałych polis wystawionych przez AGIL, LGI oraz Assurant
Europe. Nominacja p. Simpsona została zatwierdzona przez
Urząd ds. regulacji ostrożnościowych, po konsultacji z Urzędem
Nadzoru Finansowego

Pośrednicy

oznaczają naszych klientów, za pośrednictwem których
kupili Państwo naszą polisę. Zaliczają się do nich sprzedawcy
detaliczni, operatorzy sieci komórkowych i producenci
pojazdów.

Nota prawna

Skierowane do posiadaczy polis powiadomienie o złożeniu
do brytyjskiego Sądu Wysokiego Trybunału wniosku
o zatwierdzenie Programu. Kopia noty prawnej związanej
z Planowanym przeniesieniem znajduje się na końcu
niniejszego dokumentu.

LGI

oznacza London General Insurance Company Limited, spółkę
o ograniczonej odpowiedzialności zarejestrowaną w Anglii
i Walii pod numerem 01865673, z siedzibą pod adresem Twenty
Kingston Road, Kingston Road, Staines-Upon-Thames, Surrey,
TW18 4LG

LGL

oznacza London General Life Company Limited, spółkę
o ograniczonej odpowiedzialności zarejestrowaną w Anglii
i Walii pod numerem 02443666, z siedzibą pod adresem Twenty
Kingston Road, Kingston Road, Staines-Upon-Thames, Surrey,
TW18 4LG

Planowane
przeniesienie

oznacza formalną procedurę przeniesienia przenoszonych polis
z ALL i LGL do Assurant Europe

Urząd
Niezależny organ pozarządowy działający w brytyjskiej
ds. regulacji
branży ubezpieczeniowej w porozumieniu z Urzędem Nadzoru
ostrożnościowych Finansowego. Urząd ds. regulacji ostrożnościowych zajmuje się
regulacją wypłacalności i pozycji kapitałowej ubezpieczycieli
i innych spółek świadczących usługi finansowe, promując
bezpieczeństwo i stabilność regulowanych przez siebie spółek
i gwarantując, że posiadacze polis objęci są należytą ochroną
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NOTA PRAWNA

Pozostałe polisy

polisy nieobjęte Planowanym przeniesieniem

Przenoszone
polisy

polisy objęte Planowanym przeniesieniem Wszystkie
przenoszone polisy wchodzą są częścią działalności europejskiej

Okres
przejściowy

oznacza okres przejściowy wdrożenia Brexitu, którego trwanie
przewiduje się do 31 grudnia 2020 r.

SĄDZIE GOSPODARCZYM i MAJĄTKOWYM ANGLII i WALII

Brytyjski Sąd
Wysokiego
Trybunału

oznacza Sąd Wysokiego Trybunału, Sąd Gospodarczy
i Majątkowy Anglii i Walii, Sąd ds. Spółek w Londynie
w Wielkiej Brytanii

SĄDZIE DS. SPÓŁEK

CR-2020-001400
ZŁOŻONA w SĄDZIE WYSOKIEGO TRYBUNAŁU

W SPRAWIE
ASSURANT LIFE LIMITED
- oraz W SPRAWIE
LONDON GENERAL LIFE COMPANY LIMITED
- oraz W SPRAWIE
ASSURANT EUROPE LIFE INSURANCE N.V.
- oraz W SPRAWIE CZĘŚCI VII USTAWY o USŁUGACH i RYNKACH FINANSOWYCH z 2000 R.
Niniejszym powiadamia się, że w dniu 22/06/2020 r. na podstawie ust. 107 Ustawy
o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. („Ustawa”) w Sądzie ds. Spółek przy
Sądzie Wysokiego Trybunału, Sądzie Gospodarczym i Majątkowym Anglii i Walii oraz
Sądzie ds. Spółek w Londynie, Assurant Life Limited („ALL”), London General Life
Company Limited („LGL”) i Assurant Europe Life Insurance N.V. („AEL”) złożyły
wnioski o:
1. 	zatwierdzenie zgodnie z ust. 111 Ustawy programu („Program”) przeniesienia
do AEL niektórych rodzajów działalności związanej z ubezpieczeniami na życie
prowadzonej przez ALL i LGL związanych z ubezpieczeniami na życie
(„przenoszona działalność”); oraz
2. określenie
	
dodatkowych
postanowień
zgodnie z ust. 112 i 112A Ustawy.

związanych

z Programem,

Kopie raportu dotyczącego warunków Programu opracowanego przez Niezależnego
Eksperta zgodnie z ust. 109 Ustawy („Raport”), oświadczenie o warunkach
Programu oraz streszczenie Raportu można otrzymać bezpłatnie kontaktując się
z ALL, LGL lub AEL (stosownie do przypadku) pod poniższym numerem telefonu
lub na podany niżej adres. Wskazane dokumenty wraz z innymi dokumentami
powiązanymi z przeniesieniem, w tym raporty aktuarialne oraz przykładowe
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wiadomości adresowane do posiadaczy polis dostępne są w niżej wskazanej witrynie
internetowej. Niniejsza witryna będzie aktualizowana w razie wystąpienia istotnych
zmian w odniesieniu do Planowanego przeniesienia.
Wszelkie pytania i zastrzeżenia związane z Planowanym przeniesieniem należy
kierować do ALL, LGL lub AEL pod następującymi numerami telefonów i adresami
(stosownie do okoliczności):
Assurant Life Limited
Emerald Buildings
Westmere Drive
Crewe
Cheshire
Wielka Brytania
CW1 6UN

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

Tel.: +31 (0)26 750 5790

Tel.: +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,
Anglia,
TW18 4LG
Tel.: +31 (0)26 750 5790
www.assurant.co.uk/transfer

Wniosek zostanie rozpatrzony przez Sędziego Sądu ds. Spółek przy Sądzie Gospodarczym
i Majątkowym zlokalizowanym pod adresem 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londyn EC4A
1NL w dniu 20 października 2020 r. Każda osoba (w tym posiadacz polisy lub pracownik
ALL, LGL lub AEL), która uważa, że wdrożenie Programu może mieć dla niej negatywne
skutki ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu i wyrazić swoją opinię osobiście lub przez
pełnomocnika prawnego. Będziemy wdzięczni, jeżeli osoby zamierzające skorzystać
z tego prawa poinformują o tym fakcie na piśmie Pinsent Masons LLP, czyli kancelarię
prawną reprezentującą ALL, LGL i AEL, przed 20 października 2020 r., a najlepiej
tak szybko, jak jest to możliwe, z podaniem powodów, dla których przypuszczają,
że przeniesienie może mieć dla nich negatywne skutki.
Każda osoba, która przypuszcza, że Program będzie miał dla niej negatywne skutki,
ale nie zamierza uczestniczyć w posiedzeniu może złożyć oświadczenie dotyczące
Programu: (i) telefonicznie, kontaktując się z ALL, LGL lub AEL pod wyżej podanym
numerem telefonu; (ii) pisemnie, kontaktując się z ALL, LGL lub AEL pod wyżej
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podanym adresem (stosownie do okoliczności) lub (iii) kontaktując się pisemnie
z Pinsent Masons LLP pod wyżej wskazanym adresem przed 20 października 2020 r.,
a najlepiej tak szybko, jak jest to możliwe, z podaniem powodów, dla których
przypuszcza, że przeniesienie może mieć dla niej negatywne skutki.
ALL i LGL poinformują Urząd Nadzoru Finansowego, Urząd ds. regulacji
ostrożnościowych oraz Sąd Wysokiego Trybunału o wszelkich zastrzeżeniach
zgłoszonych przed datą posiedzenia, niezależnie od tego, czy osoba zgłaszająca
zastrzeżenie zamierza uczestniczyć w posiedzeniu.
Jeżeli w terminie posiedzenia w Wielkiej Brytanii będą obowiązywały ograniczenia
dotyczące zgromadzeń i przemieszczania się, co uniemożliwi osobom chcącym
osobiście uczestniczyć w posiedzeniu i wyrazić swoje stanowisko (osobiście lub przez
pełnomocnika prawnego), w zakresie, w jakim będzie to wykonalne i dozwolone
przez Sąd Wysokiego Trybunału, zorganizowana zostanie możliwość uczestniczenia
przez takie osoby w posiedzeniu w trybie zdalnym.
Jeżeli Sąd Wysokiego Trybunału zatwierdzi Program, przenoszona działalność
ALL i LGL przejdzie na AEL niezależnie od uprawnień przysługujących w innym
wypadku posiadaczom polis w zakresie wypowiedzenia, zmiany, przejęcia lub
zgłoszenia roszczenia do świadczenia lub prawa, lub do uznania świadczenia lub
prawa za wypowiedziane lub zmienione w wyniku jakichkolwiek działań podjętych
w związku z Programem. Wszelkie uprawnienia tego rodzaju będą wykonalne jedynie
w zakresie, w jakim postanowi o tym Sąd Wysokiego Trybunału.
Dnia

30/06/2020 r.

Pinsent Masons LLP
30 Crown Place
Earl Street
Londyn
EC2A 4ES
Nr ref.: HA06/MB60
Prawnicy działający w imieniu ALL, LGL i AEL

101570_0420

