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I HIGH COURT OF JUSTICE 

BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES 

COMPANIES COURT (ChD) 

 

VEDRØRENDE STARR INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED 

og 

VEDRØRENDE STARR EUROPE INSURANCE LIMITED 

og 

VEDRØRENDE DEL VII I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 

 SAMMENDRAG AV ORDNINGEN  

 

1 Introduksjon 

1.1 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 ("virksomheten som 

søkes overført") til Starr Europe Insurance Limited ("Starr Malta").  

1.2 Overføringen av virksomheten som søkes overført ("overføringen"), foreslås gjennomført 

gjennom en overføringsordning for forsikringsvirksomheter ("ordningen"). Ordningen vil bli 

gjennomført gjennom High Court of Justice i England ("domstolen") i samsvar med Del VII i den 

britiske Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA). 

1.3 Dette dokumentet gir et sammendrag av virkningen av ordningen. 

1.4 Dette dokumentet er bare et sammendrag. Fullstendige detaljer om ordningen finner du i den 

komplette versjonen, som er tilgjengelig gratis (se punkt 5 nedenfor for ytterligere informasjon).   

2 Bakgrunn: Starr UK og Starr Malta 

2.1 Starr UK er et selskap registrert i England og Wales med organisasjonsnummer 9654797. Starr 

UKs offisielle adresse er 4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, London, United Kingdom, EC3M 5AD. 
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2.2 Starr Malta er et selskap registrert på Malta med organisasjonsnummer C 85380. Starr Maltas 

offisielle adresse er Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St Julians, STJ 

3141, Malta. 

2.3 Starr UK er autorisert av britiske Prudential Regulation Authority (PRA) og også regulert gjennom 

britiske Financial Conduct Authority (FCA).  

2.4 Starr Malta er autorisert og regulert av Malta Financial Services Authority på Malta.  

3 Prosess og tidsplan for ordningen 

3.1 Den foreslåtte tidsplanen for ordningen er som følger: 

Nøkkelhendelser  

Rettsmøte 12. november 2020 

Foreslått "ikrafttredelsesdato" (da virksomheten som søkes 
overført, skal overføres til Starr Malta) 

kl. 23:59 GMT  

30. november 2020  

 
3.2 Ordningen vil ikke gjennomføres med mindre domstolen godkjenner den i forbindelse med 

rettsmøtet 12. november 2020. 

3.3 Hvis domstolen pålegger endringer av eller ytterligere vilkår for den foreslåtte ordningen, vil ikke 

ordningen tre i kraft med mindre både Starr UK og Starr Malta samtykker i en slik endring eller 

slike vilkår. 

4 Sammendrag av ordningen 

4.1 Følgende er et sammendrag av hovedpunktene i ordningen. Som nevnt over er den komplette 

versjonen av dokumentet om ordningen tilgjengelig gratis (se avsnitt 5 nedenfor for ytterligere 

informasjon). 

4.2 I tillegg har Starr UK og Starr Malta utarbeidet ulike typer kommunikasjon til forsikringstakerne, 

som er tilgjengelig på http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. 

Virkning av ordningen 

4.3 Som nevnt over er hensikten med ordningen å overføre hele virksomheten som søkes overført, 

fra Starr UK til Starr Malta. 

Tilgodehavender betalt av Starr Malta etter ikrafttredelsesdatoen 

4.4 Fra ikrafttredelsesdatoen er intensjonen at alle rettigheter og plikter knyttet til virksomheten som 

søkes overført, overføres automatisk til Starr Malta og ikke lenger ligger hos Starr UK. Dette betyr 
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at Starr Malta kommer til å være ansvarlig for å betale alle tilgodehavender og oppfylle alle andre 

forpliktelser som tidligere lå hos Starr UK, i forbindelse med virksomheten som søkes overført.  

Unntak 

4.5 Til tross for intensjonen forklart i 4.4 ovenfor kan det være et mindre antall poliser som faller 

utenfor ordningen. Dette vil være "ekskluderte poliser" eller "restpoliser", som beskrevet mer 

detaljert i den fullstendige beskrivelsen av ordningen. Eventuelle restpoliser vil overføres til Starr 

Malta snarest mulig etter ikrafttredelsesdatoen. 

Ingen endringer i polisevilkår 

4.6 Det skal ikke bli noen endringer i vilkårene for polisene som søkes overført, med unntak av at 

forsikringsselskapet kommer til å være Starr Malta, ikke Starr UK. 

4.7 For visse poliser som dekker forsikringstilfeller i flere jurisdiksjoner, inkludert forsikringstilfeller 

som finnes i henholdsvis Storbritannia og EØS, vil ordningen innebære at bare den delen av 

polisen som er relatert til EØS-forsikringstilfeller, overføres på ikrafttredelsesdatoen under 

ordningen. Og tilsvarende: For visse gjenforsikringspoliser hos Starr UK som dekker 

forsikringstilfeller i flere jurisdiksjoner, inkludert forsikringstilfeller i Tyskland, og forsikringstilfeller 

utenfor Tyskland, innebærer ordningen at bare den delen av polisen som dekker tyske 

forsikringstilfeller, overføres. 

4.8 I slike tilfeller vil dette i henhold til loven 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. Vilkårene 

for poliser som dette er aktuelt for, vil imidlertid ikke påvirkes på annen måte, og ordningen betyr 

at forsikringstakeren ikke skal komme bedre eller dårligere ut med hensyn til slike avtalevilkår 

som et resultat av denne ordningen. 

Poliseadministrasjon 

4.9 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 den europeiske virksomheten (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. 

Videreføring av saksbehandling eller rettstvist 

4.10 Fra ikrafttredelsesdatoen skal all aktuell saksbehandling eller rettstvister (eller relevant del av 

slike) som er utstedt, forkynt, påbegynt, varslet med eller planlagt av eller mot Starr UK i 
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forbindelse med virksomheten som søkes overført (eller andre krav eller klager som i fremtiden 

kan rettes mot Starr Malta, inkludert slike som ennå ikke er planlagt), videreføres av eller mot 

Starr Malta, og Starr Malta skal ha rett til alle innsigelser, krav og motkrav, og alle 

motregningsrettigheter som ville vært tilgjengelige for Starr UK.   

4.11 Fra ikrafttredelsesdatoen skal alle dommer, forlik, kjennelser eller tildelinger (eller relevant del av 

slike) under gjeldende eller tidligere saksbehandling oppnådd av eller mot Starr UK med hensyn 

til virksomheten som søkes overført, være rettskraftig for eller mot Starr Malta i stedet for Starr 

UK. 

Kostnader og utgifter 

4.12 Ingen av kostnadene og utgiftene knyttet til utarbeidelse av ordningen eller domstolsprosessen 

skal bæres av forsikringstakerne. 

5 Mer informasjon  

Hvis du har flere spørsmål eller ønsker en fullstendig versjon av ordningen, kan du: 

 gå til http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer;  

 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 

Hvis du har generelle spørsmål om polisen din, ber vi deg ringe din ordinære kontakt i Starr-

gruppen eller hos megleren.  
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