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Právne oznámenie 

CR-2019-006383 

NA NAJVYŠŠOM SÚDE 

OBCHODNÉ A MAJETKOVÉ SÚDY ANGLICKA A WALESU 

SÚD PRE SPOLOČNOSTI (ChD) 

 

 

 

VO VECI SPOLOČNOSTI STARR INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED 

 

- a  - 

 

VO VECI SPOLOČNOSTI STARR EUROPE INSURANCE LIMITED 

 

- a  - 

 

VO VECI 

ČASŤ VII ZÁKONA O FINANČNÝCH SLUŽBÁCH A TRHOCH Z ROKU 2000 

 

 

Týmto vám oznamujeme, že 27. júla 2020 podali spoločnosti Starr International (Europe) Limited 

(prevádzajúci) a Starr Europe Insurance Limited (nadobúdateľ) na Najvyšší súd, obchodné a 

majetkové súdy, súd pre spoločnosti (ChD) v Londýne žiadosť podľa odseku 107 zákona o finančných 

službách a trhoch z roku 2000 (zákon) o vydanie nasledujúcich príkazov:  

 

(1) podľa odseku 111 zákona o sankcionovaní systému (systém), na základe ktorého sa má na 

nadobúdateľa previesť celá poisťovateľská činnosť, ktorá sa týka (v celku alebo sčasti) rizika 

alebo rizík nachádzajúcich sa v Európskom hospodárskom priestore (EHP), a všetky všeobecné 

zaisťovacie činnosti, ktoré sa týkajú rizika alebo rizík nachádzajúcich sa v Nemecku; a 

 

(2) prijatie doplňujúcich ustanovení v súvislosti s systémom podľa odsekov 112 a 112A zákona. 

 

Kópia správy o podmienkach systému vyhotovenej v súlade s odsekom 109 zákona nezávislým 

odborníkom (správa o systéme), vyhlásenie o podmienkach systému a súhrn správy o systéme, ako 

aj dokument o systéme možno získať bezplatne kontaktovaním prevádzajúceho a nadobúdateľa na 

telefónnom čísle alebo adresách uvedených nižšie. Tieto dokumenty a ďalšie súvisiace dokumenty 

vrátane vzorových kópií oznámení poistencom sú dostupné aj na adrese 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. Táto webová lokalita bude aktualizovaná s 

prihliadnutím na všetky dôležité zmeny v navrhovanom prevode. 

 

Akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa navrhovaného systému by sa mali adresovať 

prevádzajúcemu a nadobúdateľovi e-mailom na adresu PartVIIenquiries@starrcompanies.com, 

telefonicky na číslo +421 905 56 88 00, alebo písomne na adresu Part VII Enquiries, Starr Companies 

UK, 4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AD, Spojené kráľovstvo.  

 

Ak máte s prevádzajúcim a/alebo nadobúdateľom uzavretú poistnú zmluvu, v korešpondencii uveďte 

jej číslo. Nájdete ho v poistnej zmluve alebo súvisiacej korešpondencii. 

 

Žiadosť prerokuje Najvyšší súd Anglicka a Walesu, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londýn, EC4A 

1NL, Spojené kráľovstvo dňa 12. novembra 2020. Každý, kto si myslí, že by bol negatívne 

ovplyvnený vykonávaním systému alebo voči systému namieta, sa môže zúčastniť pojednávania a 
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vyjadriť svoje názory, či už osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Žiadame, aby ktokoľvek, kto to má 

v úmysle urobiť, čo najskôr informoval prevádzajúceho a nadobúdateľa (pomocou kontaktných údajov 

uvedených vyššie), a to podľa možnosti do 5. novembra 2020, aby bolo možné stanoviť charakter 

príslušných námietok. Prevádzajúci a nadobúdateľ tak budú môcť oznámiť akékoľvek zmeny v 

pojednávaní a ak je to možné, riešiť akékoľvek obavy, ktoré boli vznesené pred pojednávaním. 

 

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 pojednávania (či už osobne alebo prostredníctvom svojho zástupcu), informujte o 

tom prevádzajúceho a nadobúdateľa (pomocou kontaktných údajov uvedených vyššie) čo najskôr, 

podľa možnosti do 5. novembra 2020. Prevádzajúci a nadobúdateľ tak budú môcť poskytnúť všetky 

podrobnosti potrebné na účasť na pojednávaní, ak sa má konať na diaľku. 

 

Každá osoba, ktorá má námietky alebo sa domnieva, že môže byť systémom negatívne ovplyvnená, 

ale nemá v úmysle zúčastniť sa na pojednávaní, môže prevádzajúcemu a nadobúdateľovi odovzdať 

písomné vyjadrenia o systéme, a to na vyššie uvedenej adrese alebo zatelefonovaním na vyššie 

uvedené telefónne čísla, v každom prípade čo najskôr a podľa možnosti do 5. novembra 2020. Všetky 

vyhlásenia budú predložené Najvyššiemu súdu počas pojednávania. 

 

Prevádzajúci a nadobúdateľ budú informovať finančný úrad Spojeného kráľovstva (Financial Conduct 

Authority) a Úrad pre finančnú reguláciu (Prudential Regulation Authority) o všetkých námietkach 

vznesených pred pojednávaním bez ohľadu na to, či sa osoba, ktorá vzniesla námietku, zamýšľa 

pojednávania zúčastniť.  

 

[Dátum právneho oznámenia]1 

 

Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, Spojené kráľovstvo  

Právni zástupcovia spoločností Starr International (Europe) Limited a Starr Europe Insurance Limited  

Ref.: DJXW/1001086004 

                                                           
1 Tento dátum bude vložený, keď bude oznámenie zaslané na zverejnenie. 


