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Svar på spørsmål 

Avsnitt 1 

Generell oversikt 

1.1 Hva er de foreslåtte endringene? 

Starr International (Europe) Limited ("Starr UK") foreslår å overføre hele sin generelle 
forsikringsvirksomhet relatert (helt eller delvis) til forsikringstilfeller i EØS-området og 
hele sin generelle gjenforsikringsvirksomhet relatert til forsikringstilfeller i Tyskland til 
Starr Europe Insurance Limited ("Starr Malta") ("overføringen"). 

Denne prosessen er kjent som en Del VII-overføring og gjennomføres i form av en 
ordning.  

Dette dokumentet med spørsmål og svar skal gi deg ytterligere informasjon om 
overføringen. Skulle du trenge ytterligere informasjon eller har spørsmål eller er usikker 
på noe knyttet til overføringen, eller tenker at du kan bli påvirket negativt, ber vi deg 
kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen i avsnitt 3 nedenfor.  

1.2 Når vil overføringen skje? 

Hvis overføringen godkjennes av High Court of Justice i England og Wales 
("domstolen"), er overføringens planlagte ikrafttredelsesdato 30. november 2020. 

Enhver endring av den forventede ikrafttredelsesdatoen vil bli kunngjort på Starr-
gruppens nettsted (http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer). 

1.3 Hvilke poliser overføres?  

Alle polisene i virksomheten beskrevet i punkt 1.1 ovenfor.  

Hvis du har flere enn én polise hos Starr UK (en eller flere av disse kan inngå i 
overføringen, og en eller flere av disse kan være ekskludert fra overføringen), vil 
skjemaet i vedlegget til dette skrivet hjelpe deg med å identifisere hvilke av polisene 
som overføres til Starr Malta, og hvilke av polisene som vil forbli hos Starr UK.  

For visse poliser som dekker forsikringstilfeller som finnes i flere jurisdiksjoner, inkludert 
forsikringstilfeller som finnes i henholdsvis Storbritannia og EØS, vil bare den delen av 
polisen som er relatert til EØS-forsikringstilfeller, overføres på ikrafttredelsesdatoen. Og 
tilsvarende: For visse gjenforsikringspoliser hos Starr UK som dekker forsikringstilfeller 
som finnes i flere jurisdiksjoner, inkludert forsikringstilfeller som finnes i Tyskland, og 
forsikringstilfeller som finnes utenfor Tyskland, skal bare den delen av polisen som 
dekker tyske forsikringstilfeller, overføres. 

I hvert tilfelle vil dette i henhold til lov anses som å opprette to nye poliser – en som 
vedrører den ikke-overførte delen av polisen, og en som vedrører den overførte delen 
av polisen. Hvis dette gjelder din polise, vil vilkårene for polisen imidlertid ikke påvirkes 
på annen måte. Vilkårene for ordningen betyr at forsikringstakeren ikke skal komme 
bedre eller dårligere ut med hensyn til slike avtalevilkår som et resultat av denne 
ordningen. 

Hvis du er usikker på hvilken av dine poliser som skal overføres til Starr Malta, 
og hvilke poliser som forblir hos Starr UK, kan du kontakte oss ved å bruke 
kontaktinformasjonen i avsnitt 6 nedenfor. 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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1.4 Hvorfor gjør Starr UK dette?  

Fra 31. januar 2020 er ikke Storbritannia lenger medlem av Den europeiske union (EU). 
For Starr-gruppen er det nødvendig å omstrukturere den europeiske virksomheten for 
fortsatt å kunne betjene sine europeiske forsikringstakere som et resultat av Brexit og 
etter utløpet av overgangsperioden som er avtalt mellom Storbritannia og EU (per nå 
forventet avsluttet 31. desember 2020). Følgelig foreslår Starr UK å overføre sin EØS-
forsikringsvirksomhet og visse deler av sin EØS-gjenforsikringsvirksomhet til Starr 
Malta under den foreslåtte overføringen. 

1.5 Hva skjer hvis det inngås en handelsavtale med EU som dekker finansielle 
tjenester? 

Den nåværende intensjonen til Starr UK og Starr Malta er å gå videre med overføringen 
uavhengig av når overgangsperioden kan avsluttes, og uavhengig av ordningene som 
avtales mellom Storbritannia og EU for handel etter Brexit. 

Enhver endring av datoen for rettsmøtet, den forventede ikrafttredelsesdatoen eller den 
planlagte implementeringen av ordningen vil bli kunngjort på Starr-gruppens nettsted 
på (http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer). 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Avsnitt 2 

Mer om Starr Malta  

2.1 Hvem er Starr Malta? 

Starr Malta er et forsikrings- og gjenforsikringsselskap registrert på Malta, autorisert og 
regulert av Malta Financial Services Authority på Malta.  

Starr UK og Starr Malta er begge medlemmer av Starr-gruppen.  

Starr Malta har kredittvurdering "A" (Excellent) fra A.M. Best. 

2.2 Hvordan vil Starr Malta administrere polisen min? 

Starr Malta vil administrere virksomheten som søkes overført, på stort sett samme måte 
som den for tiden administreres av Starr UK, i tråd med Starr-gruppens nåværende 
systemer, retningslinjer og prosedyrer for dens europeiske virksomhet (som oppdatert 
til enhver tid). 

Etter ikrafttredelsesdatoen er det meningen at de ansatte som for tiden er ansvarlige for 
den daglige administrasjonen av virksomheten som søkes overført, fortsetter å 
administrere poliser som er en del av virksomheten som søkes overført, på vegne av 
Starr Malta (i stedet for Starr UK) slik de gjør i dag. 
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Avsnitt 3 

Mer om overføringsprosessen 

3.1 Hva er overføringen? 

Overføringen styres av en prosess i henhold til Del VII i UK Financial Services and 
Markets Act 2000 som gjør det mulig å flytte grupper av forsikrings- og/eller 
gjenforsikringspoliser mellom to forsikringsselskaper eller gjenforsikringsselskaper. De 
involverte forsikringsselskapene kan enten være i samme forsikringsgruppe (som i dette 
tilfellet) eller fra forskjellige konserner. 

En søknad må godkjennes av domstolen før overføringen kan gjennomføres. De 
gjeldende forskriftene krever at Starr UK og Starr Malta utnevner en uavhengig ekspert, 
godkjent av tilsynsmyndighetene, som ser på virkningen av den foreslåtte overføringen 
for de ulike gruppene av berørte forsikringstakere og sender en rapport til domstolen. 
Forsikringstakere må varsles og gis tid til å vurdere forslagene, og de har rett til å 
fremsette innvendinger eller bekymringer hvis de føler at de kommer til å påvirkes 
negativt.  

3.2 Hvor og når vil rettsmøtet finne sted? 

Rettsmøtet vil avholdes ved High Court of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, 
London, EC4A 1NL, UK den 12. november 2020.  

Du finner informasjon om resultatet av rettsmøtet på vårt nettsted 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer eller ved å ringe servicetelefonen på 
0047 22 96 60 00.  

3.3 Hva vil skje under rettsmøtet? 

Domstolen vil vurdere om overføringen påvirker forsikringstakerne negativt, og om det 
er hensiktsmessig å tillate overføringen.  

Dommeren vil gjennomgå vitneforklaringer og bevis som presenteres av Starr UK og 
Starr Malta, og vurdere rapporter fra den uavhengige eksperten og regulatoriske 
myndigheter. Det vil bli gitt tid til å høre alle innvendinger eller bekymringer som 
fremsettes (enten skriftlig, per telefon eller personlig) av berørte forsikringstakere eller 
andre personer som mener at de vil bli påvirket negativt av forslagene.  

Dommeren må med hensyn til de fremlagte bevisene avgjøre om det er riktig å 
godkjenne overføringen eller ikke. Hvis dommeren godkjenner overføringen, avsies en 
kjennelse som betyr at ordningen trer i kraft på et tidspunkt som er angitt i kjennelsen.  

3.4 Hva kan du gjøre hvis du mener du kan bli påvirket negativt av 
overføringen? 

Hvis du mener at du kan bli påvirket negativt som følge av overføringen, har du rett til å 
fremme innvendinger eller bekymringer enten skriftlig eller per telefon på forhånd, eller 
ved personlig oppmøte i rettsmøtet. Du kan velge å utnevne en advokat til å delta i 
rettsmøtet på dine vegne.  

Eventuelle innvendinger eller bekymringer knyttet til overføringen som er varslet til oss 
på telefon eller skriftlig, vil bli inkludert i informasjonen som leveres til domstolen.  

Dersom du trenge ytterligere informasjon eller har spørsmål eller er usikker på noe 
knyttet til overføringen, eller tenker at du kan bli påvirket negativt, ber vi deg kontakte 
oss snarest mulig og fortrinnsvis ikke senere enn 5. november 2020 ved å bruke 
kontaktinformasjonen nedenfor.  

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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I lys av gjeldende retningslinjer fra myndighetene relatert til Covid-19, gjør vi 
oppmerksom på at det er mulig at høringen kan bli gjennomført via en 
telefonkonferansetjeneste. Hvis du har tenkt å delta på høringen (enten personlig eller 
via en representant), ber vi deg om at du informerer Starr UK og Starr Malta (ved å 
bruke kontaktinformasjonen nedenfor) snarest mulig og fortrinnsvis før 
5. november 2020. Dette vil gjøre det mulig for Starr UK og Starr Malta å gi alle 
opplysninger som er nødvendige for å delta i rettsmøtet dersom det blir avholdt via 
telekonferanse. 

Du kan: 

 ringe servicetelefonen gratis på telefonnummer 0047 22 96 60 00; 

 skrive til oss på adresse Part VII Enquires, Starr Companies UK, 4th Floor, 30 
Fenchurch Avenue, London EC3M 5AD; eller 

 sende en e-post til: PartVIIenquiries@starrcompanies.com. 

3.5 Hva menes med "påvirket negativt"? 

Retten vil vurdere alle virkninger for forsikringstakere. Dette inkluderer endringer i den 
økonomiske sikkerheten til de involverte selskapene og/eller endringer i 
administrasjonen av polisene som søkes overført. Hvis det er endringer til det verre, 
betyr ikke det nødvendigvis at overføringen er urettferdig eller urimelig, da de kan 
oppveies av andre fordeler, være veldig små eller bare forekomme sjelden. Den 
uavhengige eksperten vurderer vesentligheten av alle negative endringer basert på 
deres betydning og sannsynlighet for å inntreffe, og gir sine konklusjoner i rapporten.   

Se vedlagte sammendrag av den uavhengige ekspertens rapport og punkt 5.4 nedenfor 
for en vurdering av negative virkninger av overføringen. 

3.6 Hva vil skje dersom domstolen ikke godkjenner overføringen? 

Hvis overføringen blir avvist, forblir polisen din hos Starr UK.  

Hvis overføringen blir forsinket av en eller annen grunn, vil vi informere 
forsikringstakerne om dette via Starr-gruppens nettsted på 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. Hvis det forventes en langvarig 
forsinkelse, eller dersom overføringen avvises, vil vi også skrive til berørte 
forsikringstakere for å informere om dette. 

3.7 Blir jeg belastet ekstra for noe av dette? 

Nei, du vil ikke bli bedt om å bære kostnader tilknyttet overføringen. Starr UK vil dekke 
kostnadene og avgiftene relatert til overføringen. 

mailto:PartVIIenquiries@starrcompanies.com
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Avsnitt 4 

Mer om den uavhengige eksperten 

4.1 Hvem er den uavhengige eksperten? 

Den uavhengige eksperten er Alex Marcuson fra Marcuson Consulting Ltd. 

4.2 Hva er den uavhengige ekspertens rolle? 

Den uavhengige eksperten er utnevnt til å gi sin mening om forslagets sannsynlige 
virkning på forsikringstakerne. Den uavhengige ekspertens utnevnelse er godkjent av 
PRA etter samråd med FCA. Den uavhengige ekspertens rapport er upartisk, basert på 
en grundig gjennomgang av forslagene og virksomhetene til Starr UK og Starr Malta. 
Starr UK og Starr Malta har gitt den uavhengige eksperten tilgang til nøkkelansatte og 
informasjon som den uavhengige eksperten har bedt om, både privat og offentlig. 

4.3 Hvordan vet jeg at den uavhengige eksperten er uavhengig? 

Den uavhengige ekspertens utnevnelse er godkjent av PRA etter samråd med FCA, og 
uavhengighet er et av kriteriene de bruker for å vurdere den uavhengige ekspertens 
egnethet.  

Verken den uavhengige eksperten eller noen i hans nærmeste familie har poliser, 
aksjeposter eller noen annen økonomiske interesser knyttet til Starr UK, Starr Malta 
eller noe selskap i Starr-gruppen.  

Den uavhengige ekspertens overordnede ansvar er overfor domstolen, ikke overfor 
Starr UK eller Starr Malta. Den uavhengige ekspertens rapport må være upartisk. Vi har 
inkludert et sammendrag av rapporten i denne pakken, men du kan også laste ned en 
fullstendig kopi av den uavhengige ekspertens rapport fra nettstedet vårt på 
(http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer). Hvis du vil ha en papirkopi sendt til 
deg, kan du kontakte oss ved bruk av kontaktinformasjonen i avsnitt 3.4 over.  

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Avsnitt 5 

Vil det bli endringer i polisen min? 

5.1 Hvem kontakter jeg etter overføringen med forespørsler om polisen min eller 
for å gjøre endringer? 

Som nevnt i avsnitt 2.3 ovenfor vil administrasjonen av polisen din ikke endres som et 
resultat av overføringen, og etter overføringen skal du fortsatt kunne kontakte din 
regulære kontakt hos Starr Group eller megleren. 

5.2 Blir det endringer i forsikringspremien jeg betaler? 

Forsikringspremien din kommer ikke til å endres som et resultat av overføringen.  

5.3 Er det endringer i vilkårene for polisen min? 

Overføringen vil ikke endre vilkårene for polisen din eller utbetalingene du mottar, hvis 
du har et tilgodehavende. 

5.4 Er det noen andre endringer jeg bør være klar over som følge av 
overføringen? 

Financial Services Compensation Scheme (FSCS) 

FSCS er for forbrukere og virksomheter med en omsetning på under GPB 1 000 000 
per år (forutsatt at polisen ikke faller inn under en ekskludert virksomhetskategori, som 
forsikring av varer i transitt, sjøfart, luftfart og kredittforsikring). Dersom Starr UK blir 
gjenstand for konkursbehandling, har du per i dag rett til å få utbetalt tilgodehavende du 
har i henhold til polisen din, via FSCS, hvis du oppfyller de aktuelle 
valgbarhetskriteriene.  

Hvis du er kvalifisert og ordningen er godkjent, og polisen din blir overført til Starr Malta, 
kan det hende, med forbehold om relevante regler om etterfølgere under 
konkursbehandling, at du ikke lenger har rett til regress via FSCS dersom Starr Malta 
blir gjenstand for konkursbehandling, dersom Starr Maltas autorisasjon i Storbritannia 
mot formodning skulle opphøre. Dette påvirker ikke din mulighet til å få regress via 
FSCS med hensyn til hendelser som skjer før overføringen, eller før Starr Malta 
eventuelt mister sin autorisasjon i Storbritannia. Forsikringstakere hos Starr UK som 
ikke overføres til Starr Malta, blir heller ikke berørt. 

Financial Ombudsman Service (FOS) 

Ved en eventuell tvist med Starr UK har du per i dag, dersom du oppfyller de relevante 
valgbarhetskriteriene, og polisen din eller kravet ditt behandles av eller på vegne av 
Starr UK i Storbritannia, regress via FOS, som tilbyr en gratis, uavhengig 
tvisteløsningstjeneste. Valgbarhetskriteriene for denne tjenesten er bredere enn de som 
gjelder for FSCS, men er likevel fortsatt bare relevante for forsikringstakere hos Starr 
UK som er forbrukere eller små eller mellomstore bedrifter, og som har poliser som er 
tegnet og/eller administrert i Storbritannia. 

Som angitt i avsnitt 2.2 ovenfor er Starr Maltas nåværende intensjon at de samme 
ansatte skal håndtere polisene som søkes overført, etter ikrafttredelsesdatoen. 
Forsikringstakere hos Starr UK som overføres til Starr Malta, og som oppfyller 
valgbarhetskriteriene, kan imidlertid miste retten til å gå til FOS ved en eventuell tvist 
med Starr Malta, dersom polisen etter ikrafttredelsesdatoen ikke lenger administreres 
fra Storbritannia. Slike forsikringstakere vil, dersom de er kvalifiserte klagere, fortsatt 
kunne få tilgang til FOS med hensyn til forhold som finner sted før en slik overføring av 
poliseadministrasjonen.  

Den uavhengige eksperten har vurdert det potensielle tapet av tilgang til FSCS og FOS 
i avsnitt 14.6 i sin rapport. Han konkluderer: "Selv om det finnes enkelte teoretiske 
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scenarioer der noen av forsikringstakerne som får overført sin polise, kan miste retten 
til å benytte Storbritannias Financial Services Compensation Scheme eller Financial 
Ombudsman Service, mener jeg at disse er lite sannsynlige."  

I tillegg foreslår Starr Malta å gi visse forpliktelser til domstolen om at de vil opptre i 
samsvar med FCAs regler for behandling av klager etter ikrafttredelsesdatoen, og at de 
vil etterkomme alle gyldige dommer, forlik, kjennelser eller tildelinger fra FOS gjort under 
relevant jurisdiksjon.  

For mer informasjon om hvorvidt du er berettiget til å fremme krav via FSCS eller FOS, 
viser vi til de relevante delene på deres nettsteder (https://www.fscs.org.uk/ and 
https://www.financial-ombudsman.org.uk/) og de relevante delene av den uavhengige 
ekspertens rapport.  
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Avsnitt 6 

Sluttkommentarer 

6.1 Jeg finner ikke svaret på spørsmålet mitt i dette skrivet. Hvor kan jeg finne ut 
mer? 

Vi håper at informasjonen vi har gitt, har hjulpet deg med å forstå forslagene. Starr UK 
og Starr Malta har publisert ytterligere informasjon på 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. Der kan du laste ned en fullversjon 
av de juridiske vilkårene for overføringen (som angitt i dokumentet om ordningen), den 
fullstendige rapporten fra den uavhengige eksperten og kommunikasjonspakken til 
forsikringstakere. På http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer vil vi også legge 
ut kopier av eventuelle tilleggsrapporter som den uavhengige eksperten skriver før 
datoen for rettshøringen. 

Alternativt kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor, så sender 
vi deg den nevnte informasjonen. Du kan også kontakte oss ved å bruke 
kontaktinformasjonen nedenfor hvis du har spørsmål eller ønsker å fremme 
innvendinger eller bekymringer knyttet til den foreslåtte overføringen.  

Du kan: 

 ringe servicetelefonen gratis på telefonnummer 0047 22 96 60 00; 

 skrive til oss på adresse Part VII Enquires, Starr Companies UK, 4th Floor, 30 
Fenchurch Avenue, London EC3M 5AD; eller 

 sende en e-post til: PartVIIenquiries@starrcompanies.com 

6.2 Hvordan vet jeg om overføringen er godkjent? 

Vi vil kunngjøre utfallet kl. http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer den 
12. november 2020 etter at rettsmøtet er avholdt og kjennelsen avsagt. Endringer i eller 
informasjon om overføringens fremdrift vil også bli kunngjort på dette nettstedet.  

Du finner informasjon om resultatet av rettshøringen på nettstedet vårt 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer eller ved å ringe servicetelefonen 
gratis på 0047 22 96 60 00. 

Vi oppfordrer deg til å sjekke dette nettstedet for eventuelle endringer eller 
oppdateringer, eller eventuelt ringe vår servicetelefon som beskrevet i avsnitt 6.1 
ovenfor.  

Hvis søknaden innvilges, skal overføringen gjennomføres på ikrafttredelsesdatoen 
(30. november 2020).  

  

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
mailto:PartVIIenquiries@starrcompanies.com
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Vedlegg 
Veiledning om polisen din1 vil overføres under ordningen 

 

Veiledning til stedfesting av forsikringstilfeller 
 
HUSK: *Forsikringstilfellets sted avhenger av en rekke faktorer. Nedenfor er et generelt (men ikke 
uttømmende) sammendrag av disse faktorene som en veiledning: 

1) Hvis forsikringen din vedrører eiendom og dens innhold (i den utstrekning innholdet dekkes av 
samme polise), er forsikringstilfellet som regel hjemmehørende i det territoriet der eiendommen ligger 
(eller normalt ligger) på datoen polisen ble inngått. 

2) Hvis forsikringen vedrører kjøretøy (luftfartøy, båter eller motorkjøretøy), bestemmes 
forsikringstilfellets sted generelt av kjøretøyets registreringssted. 

3) Hvis forsikringen din er relatert til andre forsikringstilfeller (dvs. at den ikke har tilknytning til 
eiendom eller kjøretøy):  

(a) Hvis dere er et foretak, er forsikringstilfellet som regel på foretakets forretningssted på datoen 
da polisen ble inngått. Hvis dere er et foretak og polisen dekker mer enn én av virksomhetene, 
som er i forskjellige territorier, vil polisen sannsynligvis ha flere ulike forsikringstilfellesteder.  

(b) Hvis du er en enkeltperson, er forsikringstilfellet som regel i territoriet der du som regel er 
bosatt på datoen da polisen ble inngått. 

 

                                                      

1 Merk: Dette vedlegget gjelder kun for forsikringstakere som har poliser som skal overføres. Det gjelder ikke for overtakere av 

gjenforsikringsvirksomhet som overføres. 

Hvor finnes forsikringstilfellet ditt? 

EØS-forsikringstilfeller 
Starr Malta vil være ditt 

forsikringsselskap etter den 
foreslåtte overføringen med 

hensyn til EØS-forsikringstilfeller 
som dekkes av polisen din.  

Forsikringstilfeller i Storbritannia 
eller i OG utenfor EØS 

Starr Malta vil være ditt 
forsikringsselskap etter den 
foreslåtte overføringen med 

hensyn til EØS-forsikringstilfeller 
som dekkes av polisen din. Starr 

UK vil forbli ditt forsikringsselskap 
med hensyn til delene av polisen 
din som vedrører Storbritannia 

eller steder utenfor EØS.  

Forsikringstilfeller i Storbritannia 
og/eller utenfor EØS 

Polisen din kommer ikke til å være 
en del av den foreslåtte 

overføringen. Starr UK vil forbli 
forsikringsselskapet ditt. 
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CFD-#32721954-v1 

Ordliste 

Domstol betyr High Court of Justice i England og Wales. 

Rettsmøte betyr rettsmøtet som avholdes i High Court of Justice i England og Wales 
der den endelige avgjørelsen om hvorvidt ordningen skal godkjennes eller avvises, tas. 

Ikrafttredelsesdato betyr 30. november 2020, datoen da ordningen forventes å tre i 
kraft (med forbehold om domstolens godkjenning). Enhver endring av 
overføringsdatoen vil bli kunngjort på http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-
Transfer.  

FCA betyr Financial Conduct Authority, en tilsynsmyndighet som har som formål å 
beskytte forbrukere av finansielle tjenester, beskytte og styrke integriteten til det britiske 
finanssystemet og fremme effektiv konkurranse i forbrukernes interesse.  

FSMA betyr UK Financial Services and Markets Act 2000. 

Uavhengig ekspert betyr Alex Marcuson fra Marcuson Consulting Ltd, hvis utnevnelse, 
som har blitt godkjent av PRA i samråd med FCA, innebærer å utarbeide en rapport.  

PRA betyr Prudential Regulation Authority, som er ansvarlig for soliditetsregulering og 
tilsyn med banker, boligsparebanker, kredittforeninger, forsikringsselskaper og større 
investeringsselskaper i Storbritannia. 

Regulatoriske myndigheter eller tilsynsmyndigheter betyr relevante 
tilsynsmyndigheter for forsikringsbransjen i Storbritannia. Avhengig av konteksten kan 
dette være PRA, FCA eller begge. 

Rapport betyr rapporten om ordningen som er utarbeidet av den uavhengige eksperten 
i henhold til kravene fra FSMA, som gjenspeiler veiledningen i SUP 18.2 i FCAs 
håndbok, FG18/4: FCAs Approach to the review of Part VII insurance business transfers 
(tilnærming til gjennomgang av Del VII-overføring av forsikringsvirksomhet) og PRAs 
Statement of Policy on insurance business transfers (policyerklæring om overføring av 
forsikringsvirksomhet).  

Tilleggsrapport betyr en rapport som er utarbeidet i forkant av rettshøringen, for å 
vurdere hvilken virkning hendelser som har skjedd etter utgivelsen av den første 
rapporten, har på den uavhengige ekspertens konklusjoner.  

Overføring betyr den lovlige overføringen av polisene som søkes overført, fra Starr UK 
til Starr Malta. 

Poliser som søkes overført betyr polisene som skal overføres fra Starr UK til Starr 
Malta under ordningen.  
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