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Til den det måtte gjelde 

VIKTIG INFORMASJON OM DIN FORSIKRINGSPOLISE ELLER KRAV MED STARR INTERNATIONAL 
(EUROPE) LIMITED – VENNLIGST LES NØYE 

Våre registre viser at du for øyeblikket har eller tidligere har hatt en forsikring eller retningslinjer med Starr 
International (Europe) Limited (Starr UK) og / eller du kan ha gjort et krav under en Starr UK forsikringspolise.    

Vi skriver til deg for å informere deg om at det er foreslått at den 30. november 2020, vil Starr UK overføre all sin 
generelle forsikringsvirksomhet som relaterer (helt eller delvis) til en risiko eller risikoer som ligger i Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og all sin generelle gjenforsikringsvirksomhet som er knyttet til en risiko 
eller risikoer som ligger i Tyskland til Starr Europe Insurance Limited (Starr Malta) (Den foreslåtte 
overdragelsen). Dine Starr UK polise(r) eller krav vil være en del av den foreslåtte overføringen.  

Dette brevet inneholder viktig informasjon om den foreslåtte overføringen, slik at du kan vurdere om du og/eller 
dine interesserte parter kan bli negativt påvirket av den foreslåtte overføringen.  

Bakgrunn 

Storbritannia opphørte å være medlem av EU den 31. januar 2020 (Brexit) Det er nødvendig for Starr-gruppen å 
restrukturere sin europeiske virksomhet for å fortsette å betjene sine europeiske forsikringstakere som følge av 
Brexit og etter utløpet av overgangsperioden som er avtalt mellom Storbritannia og EU (som for tiden forventes å 
ende 31. desember 2020). Følgelig foreslår Starr UK å overføre sin EØS-forsikringsvirksomhet og noe av sin 
EØS-gjenforsikringsvirksomhet til Starr Malta under den foreslåtte overføringen. 

Informasjon om Starr Malta 

Starr Malta er et forsikrings- og gjenforsikringsselskap innlemmet i Malta, autorisert og regulert av Malta Financial 
Services Authority på Malta. Starr UK og Starr Malta er begge medlemmer av Starr Group. Starr Malta har en "A" 
(Utmerket) finansiell styrkevurdering fra A.M. Best. 

Informasjon om den foreslåtte overføringen 

Den foreslåtte overføringen må utføres i henhold til UK Financial Services and Markets Act 2000. Dette krever at 
vi innhenter godkjenning fra Høyesterett i England og Wales (domstolen). En uavhengig ekspert (uavhengige 
ekspert) er oppnevnt til å skrive en rapport for Domstolen. Den uavhengige eksperten har vurdert virkningen av 
den foreslåtte overføringen og har konkludert med at den ikke vil påvirke noen gruppe forsikringstakere vesentlig 
negativt. 

Det er et juridisk krav for oss å kontakte deg som en del av denne prosessen, og hvis du anser at du er negativt 
påvirket av den foreslåtte overføringen, har du rett til å gi representasjoner til Domstolen, og dette brevet 
inneholder informasjon om hvordan du gjør det. 

Diagrammet i heftet "Spørsmål og svar" nedenfor vil hjelpe deg med å identifisere hvilke poliser som (helt eller 
delvis) inngår i den foreslåtte overføringen. På samme måte, hvis du har mer enn én polise hos Starr UK (hvorav 
én eller flere kan inngå som en del av den foreslåtte overføringen, og hvorav en eller flere kan utelukkes fra den 
foreslåtte overføringen), vil diagrammet i "Spørsmål og svar-heftet" hjelpe deg med å identifisere hvilke av 
polisene dine som vil overføres til Starr Malta, og hvilke av polisene dine som vil forbli hos Starr UK. Hvis du 
fortsatt er usikker på hvilke av polisene dine som overføres til Starr Malta, kan du kontakte oss ved hjelp av 
detaljene nedenfor.  
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Hvis polisene dine eller polisene dine overfører til Starr Malta under den foreslåtte overføringen, vil eventuelle 
fornyelser av slike retningslinjer eller retningslinjer som faller på eller etter 30. november 2020 også bli fornyet 
hos Starr Malta på den aktuelle fornyelsesdatoen. 

Hvis du har blitt sendt dette brevet fordi du gjør et krav i henhold til en polise hos Starr UK, bør ingenting i dette 
brevet anses å være en bekreftelse eller aksept av gyldigheten av kravet ditt eller ethvert ansvar for Starr UK 
(eller, etter den foreslåtte overføringen, Starr Malta) i forhold til dette kravet (og spesielt , enhver reservasjon av 
rettigheter som hvis utstedt skal forbli fullt reservert) eller gyldigheten av retningslinjene dine (inkludert der slike 
retningslinjer har blitt annullert). 

Den foreslåtte overføringen vil ikke ha noen effekt på: 

 våre forpliktelser overfor deg;  

 vilkårene og betingelsene for dekningen din; 

 beløpet på premien din; 

 varigheten av polisen eller polisene dine;  

 måten polisene dine administreres på; eller 

 eventuelle krav du kan ha fremsatt eller kan fremsette i henhold til polisen eller polisene dine, inkludert 
måten eventuelle krav du har fremsatt eller kan fremsette i henhold til polisen eller polisene dine, håndteres. 

Din berettigelse for tilgang til Storbritannias Financial Services Compensation Scheme og Financial Ombudsman 
Service kan imidlertid endres etter den foreslåtte overføringen. Dette er angitt i "Spørsmål og svar-heftet" vedlagt 
med dette brevet. 

Hvordan beskyttes interessene dine? 

Den juridiske prosessen for den foreslåtte overføringen til Starr Malta er utformet for å bidra til å ivareta dine 
interesser. 

 Domstolen må godkjenne den foreslåtte overføringen for at den skal gå videre. Domstolen vil vurdere om 
den foreslåtte overføringen vil påvirke forsikringstakerne negativt og om det er hensiktsmessig å godkjenne 
den foreslåtte overføringen. Rettsmøtet skal finne sted 12. november 2020 ved High Court of Justice, 7 
Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Storbritannia.   

 Du har rett til å delta i rettsmøtet som vil vurdere den foreslåtte overføringen og å presentere eventuelle 
innvendinger eller bekymringer som du kan ha direkte, eller utnevne juridisk rådgivning til å delta på dine 
vegne. Hvis du ønsker å ringe eller skrive til oss i stedet for å vises personlig, vil vi presentere skriftlig 
eventuelle innvendinger mottatt fra deg til domstolen den 12. november 2020. Hvis du bestemmer deg for 
å skrive til oss, blir du bedt om å gjøre det så snart som mulig og helst senest 5. november 2020.  

 I lys av gjeldende retningslinjer fra myndighetene om Covid-19, vær oppmerksom på at det er mulig at 
høringen kan finne sted eksternt via en telekonferansetjeneste. Det er forespurt hvis du har tenkt å delta 
på høringen (enten personlig eller via din representant), informerer du Starr UK og Starr Malta (ved hjelp 
av kontaktinformasjonen som er angitt nedenfor) så snart som mulig og helst før 5. november 2020. Dette 
vil gjøre det mulig for Starr UK og Starr Malta å gi eventuelle detaljer som er nødvendige for å delta på 
høringen hvis det skal holdes eksternt. 

 Med forbehold om rettens godkjenning, forventes det at polisene automatisk overføres til Starr Malta 30. 
november 2020. Eventuelle endringer i datoen for rettsmøtet eller datoen for den foreslåtte overføringen 
vil bli annonsert på vår nettside (http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer).  

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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 Den uavhengige eksperten har vurdert virkningen av den foreslåtte overføringen og har konkludert med at 
den ikke vil påvirke noen gruppe forsikringstakere vesentlig negativt. 

 Starr UK har konsultert tett med sine regulatorer, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation 
Authority og Starr Malta har konsultert tett med Malta Financial Services Authority. De britiske regulatorene 
har rett til å gjøre sine egne representasjoner til domstolen, og vi forventer at de skal gjøre det.  

Hva skal du gjøre? 

Les nøye gjennom informasjonen vi har med i dette brevet. Vi har lagt ved et hefte som inneholder mer informasjon 
og bakgrunn i forhold til den foreslåtte overføringen: 

 "Spørsmål og svar" om den foreslåtte overføringen; 

 et sammendrag av det juridiske dokumentet som fastsetter vilkårene for den foreslåtte overføringen 
(skjemadokumentet);  

 et sammendrag av Den uavhengige ekspertrapporten; og 

 en kopi av et juridisk varsel som beskriver detaljer om rettshøringen for den foreslåtte overføringen. 

Slik gjør du synspunktene dine kjent 

Hvis du er komfortabel med den foreslåtte overføringen og informasjonen i og inkludert i dette brevet, trenger du 
ikke å gjøre noe mer. Men hvis du trenger ytterligere informasjon, eller hvis du har spørsmål eller bekymringer 
om den foreslåtte overføringen eller vurdere at du kan bli negativt påvirket, vennligst kontakt oss så snart som 
mulig og helst senest 5. november 2020.  

du kan: 

 ringe hjelpelinjen, gratis, på 0047 22 96 60 00 (som vil være tilgjengelig mellom 08:30 til 17:30 mandag 
til fredag (norsk tid)). Innringere utenfor disse timene vil kunne legge igjen en melding og be om at 
samtalen returneres; 

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

 Sende oss en e-post på: PartVIIenquiries@starrcompanies.com. 

Hvis du har generelle spørsmål om polisene dine eller kravet ditt, kan du ringe din vanlige Starr Group eller 
broking-kontakt.  

For enkelhets skyld er denne informasjonen også tilgjengelig på Starr Group-nettstedet 
(http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer), sammen med fullstendige kopier av dokumentene som er 
vedlagt dette brevet, skjemadokumentet og den uavhengige ekspertrapporten. Alle oppdateringer og detaljer om 
fremdriften av den foreslåtte overføringen, inkludert eventuelle supplerende uavhengige ekspertrapport som kan 
utarbeides før rettsmøtet, vil også bli lagt ut på dette nettstedet. Hvis du trenger papirkopier av dokumentasjonen 
som er inkludert på nettstedet vårt, kan du kontakte oss ved hjelp av detaljene som er angitt ovenfor.  

Hvis du er klar over noen andre som har interesse for og/eller har rett til å kreve i henhold til dine poliser, vennligst 
informer dem om den foreslåtte overføringen og videreformidle informasjonen i dette brevet og heftet. Alternativt 
kan du gi oss deres kontaktdetaljer slik at vi kan kontakte dem. 

 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Med vennlig hilsen,   

 

………………………………….. ………………………………….. 

For og på vegne av For og på vegne av 

Starr International (Europe) Limited Starr Europe Insurance Limited 
 

 


