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VIKTIG INFORMASJON 

Foreslått overføring av den europeiske virksomheten fra Starr International (Europe) 

Limited til Starr Europe Insurance Limited 

Sammendrag av den uavhengige ekspertens rapport om ordningen 

1. Introduksjon 

Starr International (Europe) Limited ("SIEL") og Starr Europe Insurance Limited ("Starr Malta") 

begjærer en kjennelse fra High Court of England & Wales ("domstolen") om overføring av hele SIELs 

generelle forsikringsvirksomhet relatert til forsikringstilfeller i EØS og hele SIELs generelle 

gjenforsikringsvirksomhet relatert til forsikringstilfeller i Tyskland ("virksomheten som søkes 

overført") til Starr Malta ("foreslått overføring"). De aller fleste av polisene i virksomheten som søkes 

overført, overføres i sin helhet. For en liten andel vil imidlertid kjennelsen som begjæres av domstolen, 

føre til oppdeling av polisene mellom delen som overføres til Starr Malta, og delen som forblir hos 

SIEL. 

SIEL er et (gjen)forsikringsselskap registrert i Storbritannia, autorisert av britiske Prudential Regulation 

Authority ("PRA") og også under tilsyn av britiske Financial Conduct Authority ("FCA"). Starr Malta er 

et (gjen)forsikringsselskap registrert på Malta, autorisert og under tilsyn av Malta Financial Services 

Authority. Både SIEL og Starr Malta er indirekte heleide datterselskaper av Starr International Company, 

Inc., hovedeieren av alle selskapene i "Starr-gruppen". 

SIEL og Starr Malta har utnevnt Alex Marcuson fra Marcuson Consulting Ltd som "uavhengig ekspert", 

en rolle opprettet i henhold til paragraf 109(2)(b) i Financial Services and Markets Act 2000. Som 

uavhengig ekspert skal han levere en rapport til domstolen om virkningen av den foreslåtte 

overføringen på forsikringstakerne i SIEL og Starr Malta ("rapporten").   

Marcuson er Fellow of the Institute and Faculty of Actuaries og har over 20 års erfaring som rådgiver 

innen skadeforsikring. Han har tidligere fungert som uavhengig ekspert og gitt råd til en rekke foretak 

som gjennomførte forsikringsporteføljeoverføringer i henhold til Del VII i Financial Services and 

Markets Act 2000. Hans utnevnelse er godkjent av PRA etter samråd med FCA. 

Rapporten inneholder begrunnelsen for Marcusons konklusjoner. I tillegg inkluderer den hans 

antakelser, en beskrivelse av den detaljerte analysen som ligger til grunn for arbeidet, en rekke sentrale 

begrensninger som er relevante for å forstå konklusjonene som trekkes, samt en uttalelse om 

rapportens formål og vilkårene for bruken av den. Tilleggsmateriellet er ikke inkludert i dette 

sammendraget av rapporten. 

Selv om Marcuson mener dette sammendraget gir et dekkende bilde av rapporten, gir ikke 

sammendraget alene nødvendigvis leseren hele bildet. De som ønsker å forstå analysen som ligger til 

grunn for Marcusons konklusjoner, bør laste ned eller be om en kopi av den fullstendige rapporten. 

Informasjon om hvordan kopier av rapporten kan skaffes eller lastes ned gratis, er beskrevet på: 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer 
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2. Formålet med ordningen 

Rapporten forklarer den uavhengige ekspertens forståelse av formålet med ordningen. I hovedsak 

gjennomfører SIEL og Starr Malta den foreslåtte overføringen som følge av Brexit. Virksomheten som 

søkes overført, må overføres til Starr Malta for å sikre at polisene kan administreres og tilgodehavende 

gjøres opp etter utløpet av implementeringsperioden, da SIELs nåværende tillatelser kanskje 

oppheves. Implementeringsperioden er per nå planlagt å utløpe klokken kl. 23.00 GMT den 

31. desember 2020.  

3. Den uavhengige ekspertens arbeid 

Den uavhengige eksperten har gjort følgende:  

 gjennomgått ordningens vilkår og vurdert virkningen på sikkerheten til alle forsikringstakerne 

i SIEL og Starr Malta på tidspunktet for den foreslåtte overføringen; 

 vurdert ordningens virkning på reassurandører for virksomheten som søkes overført 

("reassurandører"); og 

 gjennomgått SIELs og Starr Maltas tilnærming til varsling av forsikringstakere berørt av den 

foreslåtte overføringen og tilhørende offentliggjøringsrutiner. 

For å komme frem til konklusjonene har den uavhengige eksperten gjort følgende: 

a) gjennomgått de faktiske og prognostiserte balansene for SIEL og Starr Malta før og etter den 

foreslåtte overføringen, inkludert hvert selskaps forsikringsreserver; 

b) gjennomgått måten SIEL og Starr Malta har beregnet sine faktiske og prosjekterte kapitalkrav 

på, og sammenlignet hvert selskaps risiko, kapitalkrav og tilgjengelige finansielle ressurser; 

c) vurdert stillingen til andre selskaper i Starr-gruppen som SIEL og Starr Malta avhenger av for 

eksplisitt eller implisitt økonomisk støtte; 

d) sett på hvordan den foreslåtte overføringen kommer til å påvirke ikke-økonomiske forhold, 

herunder: (i) måten SIEL og Starr Malta og deres poliser administreres på; og (ii) eventuelle 

endringer av forsikringstakernes juridiske og regulatoriske beskyttelse; 

e) vurdert om det er en risiko for at ordningen ikke blir godkjent av en relevant jurisdiksjon (på 

grunnlag av informasjonen som er gitt til den uavhengige eksperten om virksomheten som 

søkes overført); 

f) vurdert om den foreslåtte overføringen kan påvirke nivået av krav som oppstår i henhold til 

gjenforsikringspolisene som overføres;  

g) gjennomgått de foreslåtte varslings- og offentlighetsrutinene; og 

h) vurdert potensielle implikasjoner av Covid-19-pandemien på den foreslåtte overføringen. 

4. Sammendrag av funnene 

Den uavhengige ekspertens konklusjon – forsikringstakernes økonomiske sikkerhet 

Basert på sin gjennomgang av SIEL og Starr Malta har den uavhengige eksperten konkludert som 

følger:  

 Både SIEL og Starr Malta vil være i stand til å oppfylle sine regulatoriske kapitalkrav og etter 

den foreslåtte overføringen være tilstrekkelig kapitalisert til å kunne motstå et bredt spekter 
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av uheldige scenarioer. Sjansen for at forsikringstakerne ikke får utbetalt tilgodehavende fullt 

ut når de forfaller, er fortsatt liten. 

 Den foreslåtte overføringen vil sannsynligvis ikke ha vesentlig negativ innvirkning på den 

økonomiske stillingen til forsikringstakerne i SIEL og Starr Malta.   

Den uavhengige ekspertens konklusjon – tjenestenivåer 

Basert på sin gjennomgang har den uavhengige eksperten konkludert med at ordningen ikke vil ha 

noen innvirkning på administrasjonen av hver av virksomhetene som søkes overført, SIELs 

gjenværende virksomhet (dvs. virksomhet som ikke søkes overført) eller Starr Maltas eksisterende 

virksomhet. 

Den uavhengige ekspertens konklusjon – andre ikke-økonomiske aspekter 

Den uavhengige eksperten identifiserte ikke andre aspekter ved ordningen som han vurderer som 

vesentlig ugunstige med hensyn til virksomheten som søkes overført. Selv om den uavhengige 

eksperten identifiserte enkelte teoretiske scenarioer der et lite antall forsikringstakere i virksomheten 

som søkes overført, kunne miste retten til å benytte seg av Financial Services Compensation Scheme 

("FSCS") eller Financial Ombudsman Service ("FOS"), har han konkludert med at disse er lite 

sannsynlige. 

FSCS 

Dersom SIEL blir gjenstand for konkursbehandling, har kvalifiserte forsikringstakere i virksomheten 

som søkes overført, per i dag rett til å bruke FSCS for å få utbetalt sitt tilgodehavende. Hvis ordningen 

gjennomføres, kan disse forsikringstakerne som forsikringstakere i Starr Malta under visse 

omstendigheter ikke lenger ha samme regress gjennom FSCS i tilfelle Starr Malta blir gjenstand for 

konkursbehandling. Selv om det finnes kompensasjonsordninger på Malta, vil de fleste av 

forsikringstakerne som får overført sin polise, ikke være kvalifisert for disse ordningene, og den 

uavhengige eksperten mener at disse ordningene ikke gir tilsvarende beskyttelse som FSCS gjør. 

Dersom Starr Malta blir gjenstand for konkursbehandling, inkluderer reglene for FSCS bestemmelser 

som innebærer at tilgodehavende fra kvalifiserte forsikringstakere som oppstår før den foreslåtte 

overføringen (rapportert eller ikke), vil være beskyttet på samme måte som de ville vært dersom SIEL 

hadde blitt gjenstand for konkursbehandling. Ikke-utløpte dekningsperioder på tidspunktet for den 

foreslåtte overføringen (dvs. ikrafttredelsesdatoen) vil imidlertid bare omfattes av FSCS i den grad de 

vedrører en dekningsperiode der Starr Malta forblir en "relevant person" i henhold til FSMA (dvs. 

beholder en Del 4A-tillatelse ved å opprettholde sin britiske filial). 

Ettersom Starr Malta har en britisk filial og har til hensikt å fortsette å oppfylle tilsynskravene som er 

fastsatt av PRA for å kunne opprettholde den, vil forsikringstakere som er kvalifisert for å motta 

beskyttelse fra FSCS før den foreslåtte overføringen, beholde denne beskyttelsen.   

Den uavhengige eksperten konkluderer uansett i rapporten at sannsynligheten for at Starr Malta blir 

gjenstand for konkursbehandling, fremstår som liten (noe som betyr at behovet for å fremme krav 

via FSCS sannsynligvis aldri vil oppstå). 

FOS 
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Ved en eventuell tvist med SIEL har kvalifiserte forsikringstakere i virksomheten som søkes overført, 

per i dag mulighet for regress gjennom FOS, som tilbyr en gratis, uavhengig tjeneste for tvisteløsning. 

Valgbarhetskriteriene for FOS er begrenset til å omfatte enkeltpersoner og små bedrifter, og FOS` 

jurisdiksjon er begrenset til regulerte aktiviteter (dvs. tegning, poliseadministrasjon og 

skadebehandling) som har funnet sted i Storbritannia. I praksis betyr dette at nesten alle 

forsikringstakere i virksomheten som søkes overført, ikke er kvalifisert av årsakene som er angitt i de 

neste to avsnittene. 

Poliser for mobiltelefonforsikring utgjør nesten alle forbrukerforsikringstilfellene i virksomheten som 

søkes overført. Alle regulerte aktiviteter relatert til mobiltelefonforsikringsvirksomheten finner sted 

utenfor Storbritannia. Slike forsikringstakere vil derfor ikke ha rett til å benytte FOS.   

Mesteparten av den resterende delen av virksomheten som søkes overført, er knyttet til mellomstore 

og store bedrifter, som heller ikke vil kunne få tilgang til FOS fordi de er for store til å omfattes av 

FOS-regelverket. 

Det lille antallet andre forsikringstakere som per i dag kan være kvalifisert for tilgang til FOS, vil fortsatt 

ha sine poliser administrert og krav behandlet av personer lokalisert i Storbritannia. Den uavhengige 

eksperten har derfor konkludert med at forsikringstakere i virksomheten som søkes overført, som per 

i dag er kvalifisert for tilgang til FOS, fortsatt vil være dette etter den foreslåtte overføringen.    

Den uavhengige ekspertens konklusjon – ordningens virkning på reassurandører 

Reassuransesystemene som beskytter virksomheten som søkes overført, vil overføres som en del av 

ordningen og fortsette å beskytte virksomheten etter at den er overført til Starr Malta.  For noen 

poliser kan dette bety at reassuransen i praksis deles opp mellom SIEL og Starr Malta etter den 

foreslåtte overføringen. Størrelsen på de totale forpliktelsene til hver av SIELs eksterne reassurandører 

vil ikke endres som et resultat av ordningen. Det foreslås ingen endringer i måten 

reassuransekontraktene skal administreres på, etter den foreslåtte overføringen. 

Den uavhengige eksperten er av den oppfatning at ordningen ikke kommer til å ha en vesentlig 

negativ virkning på SIELs reassurandører hvis reassuransekontrakter skal overføres under ordningen 

(inkludert de som skal deles mellom SIEL og Starr Malta), fordi det forretningsmessige forholdet vil 

forbli til Starr-gruppens datterselskaper.   

Den uavhengige ekspertens konklusjon – potensielle implikasjoner av Covid-19-pandemien 

Den uavhengige eksperten har gjennomgått den faktiske og potensielle virkningen av Covid-19-

pandemien på SIEL og Starr Malta, basert på sin forståelse av situasjonen på tidspunktet for 

utarbeidelsen av rapporten. Han har bemerket det unike ved pandemiens art og reduksjonen i den 

globale økonomiske aktiviteten, og usikkerheten som vedvarer på tidspunktet for gjennomgangen 

hans. Han er av den oppfatning at konklusjonene hans knyttet til den foreslåtte overføringen fortsatt 

er riktige i lys av tap og tapseksponering som er identifisert hos SIEL, Starr Malta og Starr-gruppen på 

tidspunktet for rapportens utarbeidelse. 

5. Tilleggsrapport 
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Marcusons analyse er basert på materiellet som er levert til ham, inkludert balanseoppstilling og 

annen informasjon, i henhold til regnskapsmessig status per 31. desember 2019. Han har også sett på 

SIELs og Starr Maltas forretningsplaner og annen økonomisk informasjon som er gjort tilgjengelig for 

ham.   

Da den foreslåtte ikrafttredelsesdatoen for ordningen er 30. november 2020, vil han revidere analysen 

(inkludert potensielle implikasjoner av Covid-19-pandemien) nærmere dette tidspunktet, for å 

bekrefte at det ikke har skjedd vesentlige endringer i ordningene han har gjennomgått, som kan 

påvirke hans generelle oppfatning. Deretter vil han utarbeide og utstede en tilleggsrapport som skal 

gjøres tilgjengelig for domstolen før rettsmøtet, som forventes å finne sted 12. november 2020. Kopier 

av denne tilleggsrapporten sammen med andre dokumenter og opplysninger knyttet til den foreslåtte 

overføringen, samt detaljer om rettshøringen vil bli gjort tilgjengelig for gratis nedlasting på: 

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


