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IN DE ‘HIGH COURT OF JUSTICE’ (GERECHT IN EERSTE AANLEG) 

‘BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES’ (RECHTBANKEN VOOR 

ONDERNEMINGS- EN VERMOGENSRECHT VAN ENGELAND EN WALES) 

‘COMPANIES COURT’ (RECHTBANK VOOR ONDERNEMINGSRECHT) (ChD) 

 

IN DE ZAAK VAN STARR INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED 

en 

IN DE ZAAK VAN STARR EUROPE INSURANCE LIMITED 

en 

IN DE ZAAK VAN DEEL VII VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 

 SAMENVATTING VAN DE REGELING  

 

1 Inleiding 

1.1 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 (de Over te dragen bedrijfsactiviteiten) 

over te dragen aan Starr Europe Insurance Limited (Starr Malta).  

1.2 Het voorstel is om de overdracht van de Over te dragen bedrijfsactiviteiten (de Overdracht) uit 

te voeren volgens een regeling voor de overdracht van verzekeringsactiviteiten (de Regling). De 

Regeling zal worden uitgevoerd via de High Court of Justice in Engeland (de High Court) in 

overeenstemming met Deel VII van de Britse Wet inzake financiële diensten en markten van 2000 

(Financial Services and Markets Act 2000 of FSMA). 

1.3 Dit document geeft een samenvatting van de gevolgen van de Regeling. 

1.4 Dit document is slechts een samenvatting. De volledige inhoud van de Regeling vindt u in de 

volledige versie die gratis verkrijgbaar is (zie paragraaf 5 hieronder voor nadere informatie).  
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2 Achtergrond van Starr UK en Starr Malta 

2.1 Starr UK is een onderneming opgericht in Engeland en Wales met registratienummer 9654797. 

De statutaire zetel van Starr UK bevindt zich in 4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, Londen, EC3M 

5AD, Verenigd Koninkrijk. 

2.2 Starr Malta is een onderneming opgericht in Malta met registratienummer C 85380. De statutaire 

zetel van Starr Malta bevindt zich in Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St 

Julians, STJ 3141, Malta. 

2.3 Starr UK word erkend en gereguleerd door de Britse Prudential Regulation Authority (PRA) en 

wordt tevens gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority (FCA).  

2.4 Starr Malta wordt erkend en gereguleerd door de Malta Financial Services Authority in Malta.  

3 Verloop en tijdschema van de Regeling 

3.1 Het voorgestelde tijdschema voor de Regeling is: 

Belangrijke mijlpalen  

Hoorzitting bij de High Court 12 november 2020 

Voorgestelde ‘Ingangsdatum’ (wanneer de Over te dragen 
bedrijfsactiviteiten aan Starr Malta zullen worden 
overgedragen) 

23:59 uur GMT op  
30 november 2020  

 
3.2 De Regeling zal pas worden uitgevoerd nadat de High Court dit op 12 november 2020 goedkeurt. 

3.3 Als de High Court een verandering van of voorwaarden voor de voorgestelde Regeling oplegt, 

wordt de Regeling pas van kracht nadat zowel Starr UK als Starr Malta daarmee hebben 

ingestemd. 

4 Samenvatting van de Regeling 

4.1 Hieronder volgt een samenvatting van de hoofdpunten van de Regeling. Zoals hierboven 

aangegeven, is de volledige versie van de Regeling gratis verkrijgbaar (zie paragraaf 5 hieronder 

voor nadere informatie). 

4.2 Daarnaast hebben Starr UK en Starr Malta een reeks documenten voor polishouders opgesteld, 

die beschikbaar is op http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. 
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De gevolgen van de Regeling 

4.3 Zoals hierboven vermeld, stelt de Regeling voor om alle Over te dragen bedrijfsactiviteiten van 

Starr UK naar Starr Malta over te dragen. 

Door Starr Malta betaalde claims na de Ingangsdatum 

4.4 Voorgesteld wordt dat vanaf de Ingangsdatum alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit 

de Over te dragen bedrijfsactiviteiten automatisch aan Starr Malta worden overgedragen en niet 

meer bij Starr UK berusten. Dit betekent dat Starr Malta verantwoordelijk zal zijn voor de 

uitbetaling van alle claims en nakoming van alle andere verplichtingen die eerder verplichtingen 

waren van Starr UK wat betreft de Over te dragen bedrijfsactiviteiten.  

Uitzonderingen 

4.5 Ondanks het voorstel zoals uitgelegd in 4.4 hierboven, is er een klein aantal polissen die buiten 

de Regeling vallen. Deze worden aangeduid als ‘Uitgesloten Polissen’ of ‘Resterende Polissen’, 

zoals nader beschreven in de volledige versie van de Regeling. Resterende Polissen worden zo 

spoedig mogelijk na de Ingangsdatum aan Starr Malta overgedragen. 

Geen veranderingen van de algemene voorwaarden van polissen 

4.6 De algemene voorwaarden van de over te dragen polissen zullen niet veranderen, behalve dan 

dat de verzekeraar Starr Malta en niet Starr UK zal zijn. 

4.7 Voor bepaalde verzekeringspolissen die risico's dekken in meerdere jurisdicties, waaronder 

risico's in het VK en risico’s in de EER, bepaalt de Regeling dat slechts dat deel van de polis dat 

betrekking heeft op het EER-risico volgens de Regeling zal worden overgedragen op de 

Ingangsdatum. Evenzo bepaalt de Regeling, 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, dat slechts dat deel van de polis dat Duitse risico’s dekt, zal worden 

overgedragen. 

4.8 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. De voorwaarden van 

polissen waarop dit van toepassing is, worden echter niet anderszins beïnvloed en de Regeling 

bepaalt dat de polishouder er niet beter of slechter van wordt wat betreft dergelijke contractuele 

voorwaarden als gevolg van deze Regeling. 

Polisbeheer 

4.9 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 
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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. 

Voortzetting van gerechtelijke procedures en procesvoering 

4.10 Vanaf de Ingangsdatum zullen alle gerechtelijke procedures of procesvoeringen (of elk relevant 

deel daarvan) die zijn uitgebracht, betekend, gestart, waarmee is gedreigd of die zijn overwogen 

door of tegen Starr UK in verband met de Over te dragen bedrijfsactiviteiten (of enige andere 

claim of klacht die in de toekomst kan worden ingediend tegen Starr Malta, inclusief een claim of 

klacht die momenteel nog niet wordt overwogen) worden voortgezet door of tegen Starr Malta, 

en Starr Malta heeft recht op alle verdedigingen, claims, tegenclaims en compensatierechten die 

beschikbaar zouden zijn voor Starr UK.  

4.11 Vanaf de Ingangsdatum zal elk(e) vonnis, schikking, bevel of toekenning (of relevant deel 

daarvan) krachtens huidige of in het verleden gevoerde procedures die zijn verkregen door of 

tegen Starr UK in verband met de Over te dragen bedrijfsactiviteiten, kunnen worden 

afgedwongen door of tegen Starr Malta in plaats van Starr UK. 

Kosten en onkosten 

4.12 Geen van de kosten en onkosten voor de opstelling van de Regeling of de procedure bij de High 

Court zullen worden betaald door de polishouders. 

5 Nadere informatie  

Als u aanvullende vragen hebt of een volledige versie van de Regeling wenst, kunt u als volgt 

contact met ons opnemen: 

 ga naar http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer;  

 bel de Helpline, gratis, op +44 8081290243;  

 schrijf een brief naar Part VII Enquires, Starr Companies UK, 4th Floor, 30 Fenchurch 

Avenue, Londen EC3M 5AD; of 

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

Bij algemene vragen over uw polis kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke medewerker van 

de Starr Group of makelaar.  

 


