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Antwoord op uw vragen 

Deel 1 

Algemeen overzicht 

1.1 Welke veranderingen worden voorgesteld? 

Starr International (Europe) Limited (Starr UK) stelt voor om al zijn algemene 
verzekeringsactiviteiten die (geheel of gedeeltelijk) betrekking hebben op een risico of 
risico's in de Europese Economische Ruimte (EER) en al zijn algemene 
herverzekeringsactiviteiten die betrekking hebben op een risico of risico’s in Duitsland 
over te dragen (de Overdracht) aan Starr Europe Insurance Limited (Starr Malta). 

Dit proces staat bekend als een Deel VII overdracht en wordt uitgevoerd met behulp 
van een Regeling.  

Deze brochure met vragen en antwoorden is bedoeld om u nadere informatie te geven 
over de Overdracht. Als u nadere informatie nodig hebt of als u vragen of zorgen hebt 
over de Overdracht of als u denkt dat er negatieve gevolgen voor u kunnen zijn, 
verzoeken wij u contact met ons op te nemen zoals beschreven in Deel 3 hieronder.  

1.2 Wanneer vindt de Overdracht plaats? 

Indien goedgekeurd door de High Court of Justice of England and Wales (de 
Rechtbank), zal de Overdracht op de Ingangsdatum van kracht worden. Naar 
verwachting zal dit op 30 november 2020 plaatsvinden. 

Een wijziging van de Ingangsdatum zal worden aangekondigd op de website van de 
Starr Group (http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer). 

1.3 Welke polissen zullen worden overgedragen?  

All polissen voor de bedrijfsactiviteiten die in paragraaf 1.1 hierboven worden 
beschreven.  

Als u meer dan één polis bij Starr UK hebt (waarvan er een of meer onderdeel uitmaken 
van de Overdracht en waarvan er een of meer van de Overdracht kunnen worden 
uitgesloten), kunt u het schema in de Bijlage bij deze brochure gebruiken om te zien 
welke van uw polissen aan Starr Malta worden overgedragen en welke polissen bij Starr 
UK blijven.  

Voor bepaalde verzekeringspolissen die risico's dekken in meerdere jurisdicties, 
waaronder risico's in het VK en risico’s in de EER, wordt slechts dat deel van de polis 
dat betrekking heeft op het EER-risico overgedragen op de Ingangsdatum. Evenzo 
wordt, voor bepaalde herverzekeringspolissen die door Starr UK zijn verzekerd en 
risico’s in meerdere jurisdicties dekken, waaronder risico’s in Duitsland en risico’s buiten 
Duitsland, slechts dat deel van de polis overgedragen dat Duitse risico’s dekt. 

In elk geval ontstaan daardoor, wettelijk gezien, twee nieuwe polissen, één voor het niet 
over te dragen deel van de polis en één voor het over te dragen deel van de polis. Als 
dit voor uw polis geldt, worden de voorwaarden van uw polis echter niet anderszins 
beïnvloed. De voorwaarden van de Regeling bepalen dat de polishouder er niet beter 
of slechter van wordt wat betreft dergelijke contractuele voorwaarden als gevolg van 
deze Regeling. 

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


 
 

2 
 

CFD-nr. 32721954-v1 

Als u nog steeds niet zeker weet welke van uw polissen naar Starr Malta worden 
overgedragen en welke van uw polissen bij Starr UK blijven, verzoeken wij u 
contact met ons op te nemen zoals vermeld in Deel 6 hieronder. 

 

1.4 Waarom doet Starr UK dit?  

31 januari 2020 was de laatste dag dat het VK lid was van de Europese Unie (de EU) 
(dit afscheid staat ook bekend als Brexit). De Starr Group moet zijn Europese 
bedrijfsactiviteiten reorganiseren om zijn Europese polishouders van dienst te blijven 
zijn als gevolg van Brexit en na afloop van de overgangsperiode die tussen het VK en 
de EU is overeengekomen (deze periode zal naar verwachting op 31 december 2020 
eindigen). Daarom stelt Starr UK voor om zijn verzekeringsactiviteiten in de Europese 
Economische Ruimte (EER) en bepaalde herverzekeringsactiviteiten in de EER aan 
Starr Malta over te dragen, overeenkomstig de Voorgestelde Overdracht. 

1.5 Wat gebeurt er als er een handelsovereenkomst over financiële diensten met 
de EU wordt afgesloten? 

Momenteel zijn Starr UK en Starr Malta van plan om door te gaan met de Overdracht 
ongeacht wanneer de overgangsperiode zal eindigen en ongeacht de regelingen die 
worden overeengekomen tussen het VK en de EU voor de handel na Brexit. 

Wijzigingen wat betreft de datum van de hoorzitting bij de Rechtbank, de verwachte 
Ingangsdatum of de voorgestelde implementatie van de Regeling zullen worden 
aangekondigd op de website van de Starr Group op 
(http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer). 

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

Meer informatie over Starr Malta  

2.1 Wie is Starr Malta? 

Starr Malta is een verzekerings- en herverzekeringsmaatschappij opgericht in Malta, 
die door de Malta Financial Services Authority in Malta wordt erkend en gereguleerd.  

Starr UK en Starr Malta zijn beide lid van de Starr Group.  

Starr Malta heeft een financiële rating ‘A’ (uitstekend) van A.M. Best. 

2.2 Hoe zal Starr Malta mijn polis beheren? 

Starr Malta zal de Over te dragen bedrijfsactiviteiten op ongeveer dezelfde manier 
beheren als die nu worden beheerd door Starr UK, overeenkomstig de huidige 
systemen, beleidsrichtlijnen en procedures van de Starr Group voor Europese 
bedrijfsactiviteiten (inclusief regelmatige updates). 

Vanaf de Ingangsdatum is het de bedoeling dat het personeel dat nu verantwoordelijk 
is voor het dagelijks beheer van de Over te dragen bedrijfsactiviteiten de polissen 
binnen de Over te dragen bedrijfsactiviteiten namens Star Malta (in plaats van Starr UK) 
zal blijven beheren op dezelfde manier als dat momenteel gebeurt. 
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Deel 3 

Meer informatie over het overgangsproces 

3.1 Wat is de Overdracht? 

Voor de Overdracht geldt een proces volgens Deel VII van de Britse ‘Financial Services 
and Markets Act 2000’, waarbij groepen verzekerings- en/of herverzekeringspolissen 
tussen twee verzekeraars en/of herverzekeraars kunnen worden verplaatst. De 
betreffende verzekeraars kunnen tot dezelfde verzekeringsgroep behoren (zoals in dit 
geval) of tot verschillende ondernemingsgroepen. 

Een aanvraag moet door de Rechtbank worden goedgekeurd voordat de Overdracht 
kan plaatsvinden. De toepasselijke bepalingen vereisen dat Starr UK en Starr Malta een 
Onafhankelijke Deskundige benoemen, die is goedgekeurd door de Toezichthouders 
en die de gevolgen van de voorgestelde Overdracht voor de diverse groepen betrokken 
polishouders beoordeelt en een rapport bij de Rechtbank indient. De polishouders 
moeten worden geïnformeerd en tijd krijgen om de voorstellen te overwegen en ze 
hebben het recht om bezwaar te maken of hun zorgen te uiten als ze van mening zijn 
dat dit negatieve gevolgen voor hen zou hebben.  

3.2 Waar en wanneer vindt de hoorzitting bij de Rechtbank plaats? 

De hoorzitting bij de Rechtbank vindt plaats op 12 november 2020 bij de High Court 
of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, Londen, EC4A 1NL, VK.  

Informatie over het resultaat van de hoorzitting wordt beschikbaar gesteld op onze 
website op http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer of telefonisch via de 
Helpline op nummer +44 8081290243.  

3.3 Wat gebeurt er tijdens de hoorzitting bij de rechtbank? 

De rechtbank overweegt of de Overdracht negatieve gevolgen heeft voor polishouders 
en of het passend is om de Overdracht goed te keuren.  

De rechter zal de getuigenverklaringen en het door Starr UK en Starr Malta geleverde 
bewijs beoordelen en de rapporten van de Onafhankelijke Deskundige en de 
toezichthouders overwegen. Er wordt tijd vrijgemaakt om eventuele bezwaren of zorgen 
van betrokken polishouders (schriftelijk, telefonisch of persoonlijk) te horen of van 
iemand anders die denkt dat de voorstellen negatieve gevolgen voor hem/haar zou 
hebben.  

De rechter moet besluiten of het al of niet passend is om de Overdracht goed te keuren, 
rekening houdend met alle bewijzen. Als de rechter de Overdracht goedkeurt, wordt 
een gerechtelijk bevel uitgevaardigd, d.w.z. dat de Regeling op het in het bevel 
genoemde tijdstip in werking kan treden.  

3.4 Wat kunt u doen als u van mening bent dat er negatieve gevolgen voor u 
kunnen zijn? 

Als u van mening bent dat de Overdracht negatieve gevolgen voor u kan hebben, hebt 
u het recht om vooraf schriftelijk, telefonisch of persoonlijk tijdens de hoorzitting bij de 
Rechtbank bezwaar te maken of uw zorgen te uiten. U kunt kiezen om een advocaat te 
benoemen die namens u aan de hoorzitting bij de rechtbank deelneemt.  

Alle bezwaren tegen of zorgen over de Overdracht die wij telefonisch of schriftelijk 
hebben ontvangen, worden toegevoegd aan de informatie die bij de Rechtbank wordt 
ingediend.  

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Als u nadere informatie nodig hebt, vragen of zorgen hebt over de voorgestelde 
Overdracht of als u denkt dat er negatieve gevolgen voor u kunnen zijn, verzoeken wij 
u zo spoedig mogelijk en bij voorkeur uiterlijk op 5 november 2020 contact met ons op 
te nemen.  

Denk eraan dat de hoorzitting, vanwege de huidige overheidsrichtlijnen voor Covid-19, 
op afstand kan plaatsvinden via een televergadering. Als u van plan bent om de 
hoorzitting (zowel persoonlijk als via uw vertegenwoordiger) bij te wonen, verzoeken wij 
u Starr UK en Starr Malta (zie de onderstaande contactgegevens) zo spoedig mogelijk 
en bij voorkeur uiterlijk op 5 november 2020 te informeren. Zo kunnen Starr UK en 
Starr Malta alle noodzakelijke informatie verstrekken die nodig is voor het bijwonen van 
de hoorzitting als deze op afstand wordt gehouden. 

U kunt: 

 gratis, de Helpline bellen op +44 8081290243; 

 een brief sturen naar Part VII Enquires, Starr Companies UK, 4th Floor, 30 
Fenchurch Avenue, Londen EC3M 5AD; of 

 een e-mail sturen naar: PartVIIenquiries@starrcompanies.com. 

3.5 Wat bedoelt u met 'negatieve gevolgen'? 

Alle soorten gevolgen voor polishouders kunnen door de Rechtbank worden 
overwogen. Daartoe behoren veranderingen van de financiële zekerheid van de 
betreffende ondernemingen of veranderingen van het beheer van de Over te dragen 
polissen. Als sommige veranderingen negatieve gevolgen hebben, betekent dit niet 
noodzakelijkerwijs dat de Overdracht oneerlijk of onredelijk is, omdat andere voordelen 
zwaarder zouden kunnen wegen, of de gevolgen zouden extreem gering kunnen zijn of 
slechts af en toe kunnen voorkomen. De Onafhankelijke Deskundige overweegt of de 
negatieve gevolgen al of niet wezenlijk zijn op basis van hun omvang of de 
waarschijnlijkheid dat deze zullen optreden en legt zijn conclusies vast in het Rapport.  

Raadpleeg de bijgevoegde samenvatting van het Rapport van de Onafhankelijke 
Deskundige en paragraaf 5.4 hieronder voor een beoordeling van de negatieve 
gevolgen van de Overdracht. 

3.6 Wat gebeurt er als de rechtbank de Overdracht niet goedkeurt? 

Als de Overdracht wordt afgewezen, blijft uw polis bij Starr UK.  

Als de Overdracht om een of andere reden wordt vertraagd, zullen wij de polishouders 
daarover informeren via de website van de Star Group op 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. Als de vertraging naar verwachting 
erg lang duurt, of als de Overdracht is afgewezen, zullen wij de betrokken polishouders 
ook schriftelijk daarover informeren. 

3.7 Worden mij hiervoor extra kosten in rekening gebracht? 

Nee, u zult niet worden gevraagd om de kosten van de Overdracht te betalen. Starr UK 
betaalt de kosten en vergoedingen voor de uitvoering van de Overdracht. 

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


 
 

6 
 

CFD-nr. 32721954-v1 

Deel 4 

Meer over de Onafhankelijke Deskundige 

4.1 Wie is de Onafhankelijke Deskundige? 

De Onafhankelijk Deskundige is Alex Marcuson van Marcuson Consulting Ltd. 

4.2 Wat is de rol van de Onafhankelijke Deskundige? 

De Onafhankelijke Deskundige is benoemd om zijn mening te geven over de 
waarschijnlijke gevolgen van de voorstellen voor polishouders. De benoeming van de 
Onafhankelijke Deskundige is goedgekeurd door de Britse financiële toezichthouder 
PRA, na overleg met de FCA. Het Rapport van de Onafhankelijke Deskundige is 
onpartijdig, gebaseerd op een grondige beoordeling van de voorstellen en de 
bedrijfsactiviteiten van Starr UK en Starr Malta. Starr UK en Starr Malta hebben de 
Onafhankelijke Deskundige toegang gegeven tot belangrijk personeel en informatie 
waarom de Onafhankelijke Deskundige heeft verzocht, zowel privé als openbaar. 

4.3 Hoe weet ik of de Onafhankelijke Deskundige onafhankelijk is? 

De benoeming van de Onafhankelijke Deskundige is goedgekeurd door de PRA, na 
overleg met de FCA, en onafhankelijkheid is een van de criteria die zij gebruiken om te 
beoordelen of de Onafhankelijke Deskundige geschikt is.  

De Onafhankelijke Deskundige noch een van zijn directe familieleden bezitten polissen 
of aandelen van of hebben andere financiële belangen in Starr UK, Starr Malta of een 
bedrijf in de Starr Group.  

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de Onafhankelijke Deskundige is ten 
opzichte van de Rechtbank, niet ten opzichte van Starr UK of Starr Malta. Het Rapport 
van de Onafhankelijke Deskundige moet onpartijdig zijn. Wij hebben een samenvatting 
van het Rapport aan dit pakket toegevoegd, maar u kunt een volledige kopie van het 
Rapport van de Onafhankelijke Deskundige downloaden op onze website 
(http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer). Als u een papieren exemplaar wilt 
ontvangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen (zie de contactgegevens in 
paragraaf 3.4 hierboven).  

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

Zal mijn polis veranderen? 

5.1 Met wie neem ik contact op na de Overdracht voor vragen over mijn polis of 
om veranderingen te laten uitvoeren? 

Zoals vermeld in paragraaf 2.3 hierboven, zal het beheer van uw polis niet veranderen 
als gevolg van de Overdracht en na de Overdracht kunt u gewoon contact opnemen 
met uw gebruikelijk contactpersoon van de Starr Group of makelaar. 

5.2 Zullen de premies die ik betaal veranderen? 

Uw premie verandert niet ten gevolge van de Overdracht.  

5.3 Zullen de algemene voorwaarden van mijn polis veranderen? 

De Overdracht leidt niet tot verandering van de algemene voorwaarden van uw polis of 
de bedragen die u ontvangt als u een claim indient. 

5.4 Zijn er andere veranderingen ten gevolge van de Overdracht waarvan ik mij 
bewust zou moeten zijn? 

Financial Services Compensation Scheme (FSCS) 

De Britse Compensatieregeling voor Financiële Diensten (FSCS) komt ten goede aan 
consumenten en bedrijven met een omzet van minder dan £ 1.000.000 per jaar (mits 
de polis geen uitgesloten bedrijfsklasse is zoals doorvoergoederen, zeevaart, luchtvaart 
en kredietverzekering). Momenteel hebt u, in geval van insolventie van Starr UK en als 
u aan de relevante geschiktheidscriteria voldoet, een verhaalsrecht bij de FSCS zodat 
elke door u ingediende claim volgens uw polis wordt uitbetaald.  

Als u in aanmerking komt en de Regeling wordt goedgekeurd, en uw polis dus naar 
Starr Malta wordt overgedragen, kunt u, afhankelijk van de relevante regels over 
opvolgers in verzuim, geen verhaalsrecht meer hebben bij de FSCS bij een insolventie 
van Starr Malta, indien, in tegenstelling tot de huidige plannen van Starr Malta, Starr 
Malta niet meer in het VK wordt erkend. Dit heeft geen gevolgen voor uw mogelijkheid 
om de FSCS te gebruiken voor gebeurtenissen die plaatsvinden vóór de overdracht of 
voordat Starr Malta niet meer in het VK wordt erkend. Dit heeft ook geen gevolgen voor 
polishouders van Starr UK die niet aan Starr Malta worden overgedragen. 

De Financial Ombudsman Service (FOS) 

Bij een geschil met Starr UK, als u aan de relevante geschiktheidscriteria voldoet en uw 
polis of claim wordt behandeld door of namens Starr UK in het VK, hebt u momenteel 
een verhaalsrecht bij de Britse FOS, die een gratis, onafhankelijke service biedt voor 
het oplossen van geschillen. Hoewel de geschiktheidscriteria voor deze service breder 
zijn dan voor de FSCS, is dit nog steeds alleen relevant voor polishouders van Starr UK 
die consumenten of kleine of middelgrote bedrijven zijn wiens polissen in het VK zijn 
gesloten en/of worden beheerd. 

Zoals beschreven in paragraaf 2.2 hierboven, is Starr Malta momenteel van plan om de 
over te dragen polissen vanaf de Ingangsdatum door hetzelfde personeel te laten 
beheren. Polishouders van Starr UK die worden overgedragen aan Starr Malta en aan 
de geschiktheidscriteria voldoen, kunnen echter het recht verliezen om een aanvraag 
bij de FOS in te dienen bij een geschil met Starr Malta als, vanaf de Ingangsdatum, hun 
polis niet meer vanuit het VK wordt beheerd. Dergelijke polishouders, als ze als klager 
in aanmerking komen, kunnen zich nog tot de FOS wenden voor zaken die vóór een 
dergelijke overdracht van het beheer van hun polis plaatsvinden.  

De Onafhankelijke Deskundige heeft het mogelijke verlies van toegang tot FSCS en 
FOS in paragraaf 14.6 van zijn Rapport overwogen. Hij concludeert dat “hoewel er 
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sommige theoretische scenario’s zijn waarin de Over te dragen Polishouders hun 
rechten op toegang tot het Britse Financial Services Compensation Scheme of de 
Financial Ombudsman Service kunnen verliezen, ben ik van mening dat deze zeer 
onwaarschijnlijk zijn’.  

Bovendien stelt Starr Malta voor bepaalde garanties bij de Rechtbank in te dienen dat 
het zal handelen in overeenstemming met de regels van de FCA voor de behandeling 
van klachten na de Ingangsdatum en dat het zich zal houden aan elk(e) vonnis, 
schikking, bevel of toekenning van de FOS krachtens zijn jurisdictie.  

Nadere informatie over wanneer u een claim bij de FSCS of de FOS kunt indienen, vindt 
u in de relevante gedeeltes van hun websites (https://www.fscs.org.uk/ en 
https://www.financial-ombudsman.org.uk/) en de relevante gedeelten van het Rapport 
van de Onafhankelijke Deskundige.  
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Deel 6 

Afsluitende opmerkingen 

6.1 Ik kan het antwoord op mijn vraag niet in deze brochure vinden. Waar kan ik 
meer informatie krijgen? 

Wij hopen dat u met de informatie die wij hebben verstrekt, de voorstellen beter kunt 
begrijpen. Starr UK en Starr Malta hebben nadere informatie gepubliceerd op 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. Daar kunt u ook een volledige versie 
van de wettelijke voorwaarden van de Overdracht (zoals beschreven in het 
Regelingsdocument), het volledige Rapport van de Onafhankelijke Deskundige en het 
communicatiepakket voor polishouders downloaden. Op 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer zullen wij ook kopieën van alle 
Aanvullende Rapporten van de Onafhankelijke Deskundige publiceren voorafgaand 
aan de hoorzitting bij de Rechtbank. 

Ook kunt u contact met ons opnemen met behulp van de onderstaande gegevens, 
waarna wij u deze informatie zullen toesturen. U kunt tevens zoals hieronder 
beschreven contact met ons opnemen als u vragen of zorgen over of bezwaren tegen 
de voorgestelde Overdracht kenbaar wilt maken.  

U kunt: 

 gratis, de Helpline bellen op +44 8081290243; 

 een brief sturen naar Part VII Enquires, Starr Companies UK, 4th Floor, 30 
Fenchurch Avenue, Londen EC3M 5AD; of 

 een e-mail sturen naar: PartVIIenquiries@starrcompanies.com.. 

6.2 Hoe weet ik of de Overdracht is goedgekeurd? 

Wij zullen het resultaat van de aanvraag bij de Rechtbank op 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer aankondigen na de hoorzitting bij de 
Rechtbank op 12 november 2020. Ook zullen alle veranderingen of informatie over de 
voortgang van de Overdracht op deze website worden aangekondigd.  

U kunt informatie over het resultaat van de hoorzitting vinden op onze website op 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer of telefonisch via de Helpline op 
nummer []. 

Het is raadzaam deze website regelmatig te controleren op wijzigingen of updates of u 
kunt onze speciale hulplijn bellen (zie de contactgegevens in paragraaf 6.1 hierboven).  

Als de aanvraag succesvol is, zal de Overdracht op de Ingangsdatum (30 november 
2020) van kracht te worden.  

  

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Bijlage 
Schema om te bepalen of uw polis1 volgens de Regeling 

al of niet wordt overgedragen 

 

Informatie over het bepalen van de risicolocatie 
 
BELANGRIJK: *De risicolocatie is afhankelijk van een aantal factoren. Hieronder vindt u een algemene 
(maar niet volledige) samenvatting van deze factoren om u te helpen: 

1) Als uw verzekering betrekking heeft op vastgoed en de inboedel ervan (voor zover de inboedel 
door dezelfde polis wordt gedekt), bevindt uw risicolocatie zich meestal in het gebied waarin het 
vastgoed zich bevindt (of zich normaal gesproken bevindt) op de datum waarop uw polis werd 
afgesloten. 

2) Als uw verzekering betrekking heeft op voertuigen (vliegtuigen, schepen of motorvoertuigen) wordt 
de risicolocatie meestal bepaald door de plaats waar het voertuig is geregistreerd. 

3) Als u verzekering betrekking heeft op andere risico’s (d.w.z. niet op vastgoed of voertuigen), dan:  

(a) als u een vennootschapsrechtelijke entiteit bent, bevindt uw risicolocatie zich meestal op uw 
vestigingsplaats op de datum waarop uw polis werd afgesloten. Als u een 
vennootschapsrechtelijke entiteit bent en uw polis dekt meer dan één van uw vestigingen die 
zich in verschillende gebieden bevinden, heeft uw polis waarschijnlijk meerdere risicolocaties; of  

(b) als u een individu bent, bevindt uw risicolocatie zich meestal in het gebied waarin u gewoonlijk 
woont op de datum waarop uw polis werd afgesloten. 

 

                                                      

1 NB: Deze Bijlage is alleen van toepassing op de overdracht van verzekeringspolishouders. Het is niet van toepassing op 

opvolgers van de over te dragen herverzekeringsactiviteiten. 

Waar bevindt zich mijn risico? 

Risico’s in de EER 
Starr Malta zal uw verzekeraar zijn 

na de voorgestelde Overdracht 
voor alle risico’s in de Europese 
Economische Ruimte (EER) die 
door uw polis worden gedekt.  

Britse of niet-EER- EN EER-risico’s 
Starr Malta zal uw verzekeraar zijn 

na de voorgestelde Overdracht 
voor alle risico’s in de EER die 
door uw polis worden gedekt. 

Starr UK blijft uw verzekeraar voor 
alle Britse of niet-EER-elementen 

van uw polis.  

Britse en/of niet-EER-risico’s 
Uw polis maakt geen deel uit van 
de voorgestelde Overdracht. Starr 

UK blijft uw verzekeraar. 
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Verklarende woordenlijst 

Aanvullend Rapport verwijst naar een rapport dat voorafgaand aan de hoorzitting bij 
de Rechtbank is opgesteld om de gevolgen te overwegen van de conclusies door de 
Onafhankelijke Deskundige van de gebeurtenissen sinds de publicatie van het eerste 
Rapport 

FCA verwijst naar de Financial Conduct Authority (Britse financiële toezichthouder) die 
zich richt op de bescherming van consumenten van financiële diensten, bescherming 
en verbetering van de integriteit van het Britse financiële systeem en bevordering van 
effectieve concurrentie in het belang van consumenten.  

FSMA verwijst naar de Britse Financial Services and Markets Act 2000 (Wet inzake 
financiële diensten en markten). 

Hoorzitting bij de rechtbank verwijst naar de hoorzitting bij de High Court of Justice 
in England and Wales, waarbij de definitieve beslissing wordt genomen over 
goedkeuring of afwijzing van de Regeling. 

Ingangsdatum verwijst naar 30 november 2020, de datum waarop de Regeling naar 
verwachting van kracht wordt (afhankelijk van de goedkeuring van de Rechtbank). Elke 
veranderingen van de datum van de Overdracht zal worden aangekondigd op 
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer.  

Onafhankelijke Deskundige verwijst naar Alex Marcuson van Marcuson Consulting 
Ltd., wiens benoeming is goedgekeurd door de PRA na overleg met de FCA, waartoe 
het opstellen van het Rapport behoort.  

Overdracht verwijst naar de wettelijke overdracht van de Over te dragen polissen van 
Starr UK aan Starr Malta. 

Over te dragen polissen verwijst naar de polissen van Starr UK die volgens de 
Regeling aan Starr Malta worden overgedragen.  

PRA verwijst naar de Prudential Regulation Authority, die verantwoordelijk is voor de 
prudentiële regelgeving voor en het toezicht op banken, woningbouwverenigingen, 
kredietverenigingen, verzekeraars en grote beleggingsondernemingen in het VK. 

Rapport verwijst naar het rapport over de Regeling dat door de Onafhankelijke 
Deskundige is opgesteld volgens de eisen van de FSMA, en de richtlijnen weerspiegelt 
in SUP 18.2 van het FCA Handboek, FG18/4: “The FCA’s approach to the review of 
Part VII insurance business transfers” (De aanpak van de FCA bij de beoordeling van 
de overdracht van verzekeringsactiviteiten volgens Deel VII) en de PRA 
Beleidsverklaring over de overdracht van verzekeringsactiviteiten. 

Rechtbank verwijst naar de High Court of Justice in England and Wales. 

Toezichthouder(s) verwijst naar de toepasselijke toezichthouder(s) van de Britse 
verzekeringssector. Dit verwijst naar, afhankelijk van de context, de PRA, de FCA of 
beide. 

.  
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