
 Starr International (Europe) Limited 

4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, London, EC3M 5AD 
  Telefón: 020 7337 3550 

Fax: 020 7337 3551 
 

Spoločnosť registrovaná v Anglicku pod č.: 09654797 
Register finančných služieb: 676783 

Registrovaná adresa: 4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, London, EC3M 5AD 
Spoločnosť autorizovaná Úradom pre finančnú reguláciu (Prudential Regulation Authority) a regulovaná Finančným úradom (Financial Conduct 

Authority) a Úradom pre finančnú reguláciu 

[Dátum] 

 

Vážená pani/vážený pán 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O VAŠEJ POISTNEJ ZMLUVE ALEBO POISTNOM NÁROKU V SPOLOČNOSTI 
STARR INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED – ČÍTAJTE POZORNE 

Z našich záznamov vyplýva, že v súčasnosti vlastníte alebo ste v minulosti vlastnili poistnú zmluvu alebo poistné 
zmluvy uzavreté so spoločnosťou Starr International (Europe) Limited (Starr UK) a/alebo ste si mohli uplatniť 
poistný nárok na základe poistnej zmluvy so spoločnosťou Starr UK.    

Chceli by sme vás informovať o návrhu, podľa ktorého spoločnosť Starr UK dňa 30. novembra 2020 prevedie 
všetky svoje všeobecné poisťovacie činnosti, ktoré súvisia (úplne alebo čiastočne) s rizikom alebo rizikami 
nachádzajúcimi sa v Európskom hospodárskom priestore (EHP), a všetky svoje všeobecné zaisťovacie činnosti, 
ktoré sa týkajú rizika alebo rizík nachádzajúcich sa v Nemecku (prevod podnikania), na spoločnosť Starr Europe 
Insurance Limited (Starr Malta) (navrhovaný prevod). Vaša poistná zmluva/poistné zmluvy alebo poistný nárok 
v spoločnosti Starr UK budú súčasťou navrhovaného prevodu.  

Tento list obsahuje dôležité informácie o navrhovanom prevode, aby ste mali dostatočný čas na zváženie toho, 
či vás a/alebo vaše zainteresované strany môže navrhovaný prevod negatívne ovplyvniť.  

Základné informácie 

Spojené kráľovstvo prestalo byť členom Európskej únie (EÚ) 31. januára 2020 (brexit). Skupina Starr musí 
reštrukturalizovať svoje európske operácie, aby mohla naďalej slúžiť svojim európskym poistencom v dôsledku 
brexitu a po uplynutí prechodného obdobia dohodnutého medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ (v súčasnosti sa 
očakáva, že skončí 31. decembra 2020). Spoločnosť Starr UK preto v rámci navrhovaného prevodu navrhuje 
previesť svoje poisťovacie činnosti v EHP a niektoré zo svojich zaisťovacích činností v EHP na spoločnosť Starr 
Malta. 

Informácie o spoločnosti Starr Malta 

Spoločnosť Starr Malta je poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť so sídlom na Malte, ktorá je schválená 
a regulovaná Maltským úradom pre finančné služby na Malte. Spoločnosti Starr UK a Starr Malta sú členmi 
skupiny Starr. Spoločnosť Starr Malta má rating finančnej sily „A“ (výborný) od ratingovej agentúry A.M. Best. 

Informácie o navrhovanom prevode 

Navrhovaný prevod sa musí uskutočniť v súlade so zákonom Spojeného kráľovstva o finančných službách 
a trhoch z roku 2000. Na to je potrebný súhlas od Najvyššieho súdu Anglicka a Walesu (súd). Vypracovaním 
správy pre súd bol poverený nezávislý odborník (nezávislý odborník). Nezávislý odborník posúdil vplyv 
navrhovaného prevodu a dospel k záveru, že prevod nebude mať výrazný nepriaznivý vplyv na žiadnu skupinu 
poistencov. 

Zákon vyžaduje, aby sme vás v rámci tohto procesu kontaktovali a ak dospejete k záveru, že navrhovaný prevod 
na vás bude mať nežiaduci vplyv, môžete poskytnúť súdu vyhlásenie. Tento list obsahuje informácie o tom, ako 
to urobiť. 

Schéma v nižšie uvedenej brožúre „Otázky a odpovede“ vám pomôže určiť, ktoré poistné zmluvy budú (v celom 
alebo čiastočnom rozsahu) súčasťou navrhovaného prevodu. Rovnako platí, že ak máte so spoločnosťou Starr 
UK uzavretú viac ako jednu poistnú zmluvu (z ktorých jedna alebo viac môže byť súčasťou navrhovaného prevodu 
a jedna alebo viac môže byť z navrhovaného prevodu vylúčená), schéma v brožúre „Otázky a odpovede“ vám 
pomôže určiť, ktoré z vašich poistných zmlúv budú prevedené na spoločnosť Starr Malta a ktoré zostanú 
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v spoločnosti Starr UK. Ak si nie ste istý/-á, ktorá z vašich poistných zmlúv bode prevedená do spoločnosti Starr 
Malta, kontaktujte nás pomocou nižšie uvedených informácií.  

Ak bude vaša poistná zmluva alebo poistné zmluvy prevedené na spoločnosť Starr Malta v rámci navrhovaného 
prevodu, akékoľvek obnovenie takejto poistnej zmluvy alebo poistných zmlúv, ktoré pripadá na 30. november 
2020 alebo na obdobie po tomto dátume, vykoná spoločnosť Starr Malta v príslušný deň obnovenia. 

Ak ste tento list dostali, pretože ste si uplatnili poistný nárok v rámci poistnej zmluvy so spoločnosťou Starr UK, 
nič v tomto liste by sa nemalo považovať za potvrdenie alebo prijatie platnosti vášho nároku alebo akejkoľvek 
zodpovednosti spoločnosti Starr UK (alebo po navrhovanom prevode spoločnosti Starr Malta) vo vzťahu 
k takémuto nároku (a najmä akékoľvek vyhradenie práv, ktoré v prípade poskytnutia zostanú plne vyhradené) 
alebo platnosti vašej poistnej zmluvy (vrátane prípadov, keď bola táto poistná zmluva zrušená). 

Navrhovaný prevod nebude mať vplyv na: 

 naše povinnosti voči vám;  

 podmienky vášho krytia; 

 výšku vášho poistného; 

 trvanie vašej poistnej zmluvy alebo poistných zmlúv;  

 spôsob, akým sa spravuje vaša poistná zmluva; ani na 

 žiadny nárok, ktorý ste si mohli alebo môžete uplatniť na základe vašej poistnej zmluvy alebo poistných 
zmlúv, vrátane spôsobu, akým sú všetky nároky, ktoré ste si uplatnili alebo si môžete uplatniť v súlade s 
vašou poistnou zmluvou alebo poistnými zmluvami, spracované. 

Po navrhovanom prevode sa však môže zmeniť vaša oprávnenosť na prístup k systému odškodnenia za finančné 
služby Spojeného kráľovstva (Financial Services Compensation Scheme) a k službe finančného ombudsmana 
(Financial Ombudsman Service). Je to uvedené v brožúre „Otázky a odpovede“, ktorá je priložená k tomuto listu. 

Ako sú chránené vaše záujmy? 

Právny proces navrhovaného prevodu na spoločnosť Starr Malta má slúžiť na ochranu vašich záujmov. 

 Navrhovaný prevod sa môže uskutočniť, až keď ho schváli súd. Súd zváži, či navrhovaný prevod bude mať 
nepriaznivý vplyv na držiteľov poistných zmlúv a či je vhodné navrhovaný prevod schváliť. Súdne 
pojednávanie sa uskutoční 12. novembra 2020 na Najvyššom súde, 7 Rolls Building, Fetter Lane, 
Londýn, EC4A 1NL, Spojené kráľovstvo.   

 Máte právo zúčastniť sa na súdnom pojednávaní, počas ktorého súd navrhovaný prevod zváži, a predložiť 
svoje námietky alebo obavy priamo alebo poveriť právneho poradcu, ktorý sa pojednávania zúčastní vo 
vašom mene. Ak nám namiesto osobnej účasti chcete zavolať alebo napísať, všetky námietky od vás 
predložíme písomne súdu dňa 12. novembra 2020. Ak sa rozhodnete nám napísať, prosím vás, aby ste 
tak urobili čo najskôr a najneskôr do 5. novembra 2020.  

 Vzhľadom na súčasné usmernenia vlády týkajúce sa ochorenia Covid-19, prosím, zoberte na vedomie, že 
pojednávanie sa môže uskutočniť na diaľku prostredníctvom telekonferenčnej služby. Ak máte v úmysle 
zúčastniť sa na pojednávaní (či už osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu), informujte o tom 
spoločnosť Starr UK a spoločnosť Starr Malta (pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov) čo najskôr 
a podľa možnosti do 5. novembra 2020. Spoločnosti Starr UK a Starr Malta tak budú môcť poskytnúť 
všetky podrobnosti potrebné na účasť na pojednávaní, ak sa má konať na diaľku. 
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 Očakáva sa, že ak to súd schváli, poistné zmluvy sa automaticky prevedú na spoločnosť Starr Malta 
30. novembra 2020. Akákoľvek zmena dátumu súdneho pojednávania o navrhovanom prevode bude 
zverejnená na našej webovej stránke (http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer).  

 Nezávislý odborník posúdil vplyv navrhovaného prevodu a dospel k záveru, že prevod nebude mať výrazný 
nepriaznivý vplyv na žiadnu skupinu poistencov. 

 Spoločnosť Starr UK prevod dôsledne konzultovala so svojimi regulačnými orgánmi, Finančným úradom 
a Úradom na finančnú reguláciu a spoločnosť Starr Malta ho zas dôsledne konzultovala s Maltským úradom 
pre finančné služby. Regulačné orgány Spojeného kráľovstva majú právo vystupovať na súde 
a očakávame, že tak urobia.  

Čo by ste mali robiť? 

Pozorne si prečítajte informácie, ktoré sme uviedli v tomto liste. Prikladáme brožúru, ktorá obsahuje viac 
informácií a vysvetlení týkajúcich sa navrhovaného prevodu: 

 „Otázky a odpovede“ týkajúce sa navrhovaného prevodu; 

 súhrn právneho dokumentu, ktorý stanovuje podmienky navrhovaného prevodu (schematický dokument);  

 zhrnutie správy nezávislého odborníka a 

 kópia právneho oznámenia, v ktorom sa uvádzajú podrobnosti súdneho pojednávania o navrhovanom 
prevode. 

Ako prejaviť svoje názory 

Ak ste s navrhovaným prevodom a informáciami obsiahnutými v tomto liste spokojný/-á, nemusíte prijímať žiadne 
ďalšie kroky. Ak však potrebujete ďalšie informácie, alebo ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa 
navrhovaného prevodu alebo sa domnievate, že by ste ním mohli byť negatívne ovplyvnení, kontaktujte nás čo 
najskôr a v každom prípade do 5. novembra 2020.  

Môžete: 

 zavolať na bezplatnú linku pomoci na čísle +421 905 56 88 00; 

 napísať nám na adresu Part VII Enquires, Starr Companies UK, 4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, London 
EC3M 5AD; alebo 

 nám poslať e-mail na adresu: PartVIIenquiries@starrcompanies.com. 

Ak máte akékoľvek všeobecné otázky týkajúce sa vašej poistnej zmluvy alebo nároku, prosím, telefonicky 
kontaktujte svoju obvyklú kontaktnú osobu v skupine Starr alebo makléra.  

Pre vaše pohodlie sú tieto informácie k dispozícii aj na webovej lokalite skupiny Starr 
(http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer), spolu s úplnými kópiami dokumentov priložených k tomuto 
listu, schematickým dokumentom a správou nezávislého odborníka. Na tejto webovej lokalite budú zverejnené aj 
všetky aktualizácie a podrobnosti o priebehu navrhovaného prevodu vrátane akejkoľvek dodatočnej správy 
nezávislého odborníka, ktorá môže byť pripravená pred súdnym pojednávaním. Ak potrebujete papierové kópie 
dokumentácie uvedenej na našej webovej lokalite, kontaktujte nás pomocou vyššie uvedených údajov.  

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer
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Ak viete o niekom inom, kto má záujem a/alebo má právo na uplatnenie nároku podľa vašej poistnej zmluvy, 
takúto osobu informujte o navrhovanom prevode a odovzdajte jej informácie obsiahnuté v tomto liste a brožúre. 
Prípadne nám poskytnite kontaktné údaje takejto osoby, aby sme ju mohli kontaktovať. 

 

 

 

S pozdravom   

 

………………………………….. ………………………………….. 

Za a v mene Za a v mene 

Starr International (Europe) Limited Starr Europe Insurance Limited 
 

 


