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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

Navrhovaný prenos európskej agendy spoločnosti Starr International (Europe) Limited 

na spoločnosťStarr Europe Insurance Limited 

Zhrnutie správy o pláne od nezávislého znalca 

1. Úvod 

Spoločnosť Starr International (Europe) Limited (ďalej len „SIEL“) a spoločnosť Starr Europe Insurance 

Limited (ďalej len „Starr Malta“) žiadajú Vrchný súd Anglicka a Walesu (High Court of England and 

Wales) (ďalej len „Vrchný súd“) o vydanie príkazu na prenos všetkej agendy spoločnosti SIEL 

zameranej na všeobecné poistenie rizika alebo rizík v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len 

„EHS“) a všetkej agendy spoločnosti SIEL zameranej na všeobecné poistenie rizika alebo rizík v 

Nemecku (ďalej len „prenášaná agenda“) na spoločnosť Starr Malta (ďalej len „navrhovaný prenos“). 

Veľká väčšina poistiek v rámci prenášanej agendy sa prenesie vcelku; no pri malej časti sa od Vrchného 

súdu žiada príkaz na rozdelenie poistiek medzi časť prenášanú na spoločnosť Starr Malta a časť, ktorá 

zostane v SIEL. 

SIEL je poisťovňa so sídlom v Spojenom kráľovstve s povolením britského úradu Prudential Regulation 

Authority (ďalej len „PRA“) a Financial Conduct Authority (ďalej len „FCA“). Starr Malta je poisťovňa 

so sídlom na Malte s povolením a reguláciou Maltského úradu pre finančné služby (Malta Financial 

Services Authority). Spoločnosti SIEL a Starr Malta sú nepriame pobočky spoločnosti Starr International 

Company, Inc., a sú v jej plnom vlastníctve, pričom táto spoločnosť je koncovým vlastníkom všetkých 

spoločností v rámci skupiny „Starr Group“. 

Spoločnosti SIEL a Starr Malta stanovili p. Alexa Marcusona zo spoločnosti Marcuson Consulting Ltd 

za „nestranného znalca“, čo je úloha stanovená na základe časti 109(2)(b) Zákona o finančných 

službách a trhoch (Financial Services and Markets Act) z roku 2000. Ako od nestranného znalca sa od 

neho vyžaduje vypracovanie správy pre Vrchný súd o účinku navrhovaného prenosu na poistencov 

spoločností SIEL a Starr Malta (ďalej len „správa“).  

P. Marcuson je člen ústavu Institute and Faculty of Actuaries s vyše dvadsiatimi rokmi praxe pri 

poradcovstve spoločnostiam, ktoré sa venujú neživotnému poisteniu. Vystupoval ako nestranný znalec 

a radil početným firmám, v ktorých prebiehali prenosy poistného portfólia na základe VII. časti Zákona 

o finančných službách a trhoch (Financial Services and Markets Act) z roku 2000. PRA po porade s FCA 

jeho menovanie schválili. 

Správa obsahuje odôvodnenie záverov p. Marcusona. Okrem iného zahŕňa aj jeho domnienky, opis 

podrobnej analýzy, z ktorej vychádza jeho práca, niekoľko zásadných obmedzení dôležitých na 

pochopenie dosiahnutých záverov a vyhlásenie o účele správy a podmienkach jej použitia. Do zhrnutia 

správy sme nezahrnuli doplnkovú dokumentáciu. 

Hoci je p. Marcuson spokojný s tým, že zhrnutie správy predstavuje vhodný súhrn, ak by sa čitateľ 

spoliehal len na zhrnutie, nemusel by si vytvoriť úplný prehľad. Každý, kto chce pochopiť analýzu, 

ktorá viedla k záverom p. Marcusona, by si mal stiahnuť alebo vyžiadať výtlačok celej správy. 
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Informácie o tom, ako si obstarať alebo zadarmo stiahnuť správu, nájdete na stránke: 

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

2. Účel plánu 

Správa vysvetľuje chápanie účelu plánu nestranným znalcom. V podstate dochádza k navrhovanému 

prenosu medzi spoločnosťami SIEL a Starr Malta v reakcii na Brexit. Prenášanú agendu je potrebné 

preniesť na spoločnosť Starr Malta s cieľom zabezpečiť, aby sa po implementačnom období, kedy už 

súčasné povolenia nemusia platiť, dali spravovať poistky a riešiť poistné udalosti. Implementačné 

obdobie má momentálne skončiť 31. decembra 2020 o 11:00 GMT.  

3. Práca nestranného znalca 

Nestranný znalec:  

 preskúmal podmienky plánu a zohľadnil jeho dopad na bezpečnosť všetkých poistencov 

spoločností SIEL a Starr Malta v čase navrhovaného prenosu; 

 zohľadnil dopad plánu na znovu poistené osoby v rámci prenášanej agendy (ďalej len „znovu 

poistení“); a 

 preskúmal prístup, ktorí spoločnosti SIEL a Starr Malta zvolili pri informovaní poistencov 

zasiahnutých navrhovaným prenosom a súvisiace propagačné schémy. 

Pri vytváraní záverov nestranný znalec: 

a) preskúmal súčasné a plánované súvahy spoločností SIEL a Starr Malta pred a po navrhovanom 

prenose, vrátane poistných rezerv oboch spoločností; 

b) preskúmal spôsob, akým spoločnosti SIEL a Starr Malta dospeli k aktuálnym a plánovaným 

kapitálovým nárokom a porovnal riziká, kapitálové nároky a dostupné finančné zdroje každej 

zo spoločností; 

c) zohľadnil pozíciu iných spoločností v rámci skupiny Starr Group, na ktoré sa spoločnosti SIEL 

a Starr Malta spoliehajú v otázke explicitnej a implicitnej finančnej podpory; 

d) zisťoval, ako navrhovaný prenos ovplyvní nefinančnú časť, vrátane: (i) spôsobu riadenia 

spoločností SIEL a Starr Malta a spravovania ich poistiek; a (ii) zmien v zákonnej a regulačnej 

ochrane poistencov; 

e) posúdil, či hrozí riziko neuznania plánu v niektorej z relevantných jurisdikcií (na základe 

informácií dostupných nestrannému znalcovi ohľadne zákonov, ktoré upravujú prenášanú 

agendu); 

f) zohľadnil, či by navrhovaný prenos mohol mať vplyv na poistné udalosti vyvstanuvšie na 

základe prenosu zmlúv o opakovanom poistení;  

g) preskúmal navrhované notifikačné a propagačné dohody; a 

h) posúdil možný dopad pandémie COVID-19 na navrhovaný prenos. 

4. Zhrnutie zistení 

Závery nestranného znalca – zabezpečenie finančných prostriedkov poistencov 

Na základe posúdenia spoločností SIEL a Starr Media dospel nestranný znalec k nasledujúcim záverom:  
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 spoločnosť SIEL aj Starr Malta budú vedieť naplniť regulačné kapitálové nároky a po 

navrhovanom prenose budú mať dostatočne veľký kapitál na to, aby zvládli širokú škálu 

nepriaznivých situácií. Pravdepodobnosť neúplného vyplatenia poistných udalostí poistencom 

v stanovenom čase plnenia zostáva mizivá. 

 Navrhovaný prenos pravdepodobne nebude mať významný nepriaznivý dopad na finančné 

postavenie poistencov spoločností SIEL a Starr Malta.   

Závery nestranného znalca – úrovne služieb 

Na základe svojho hodnotenia dospel nestranný znalec k záveru, že plán nebude mať dopad na správu 

žiadnej z prenášaných agend, zostávajúcu (t. j. neprenášanú) agendu spoločnosti SIEL ani na existujúcu 

agendu spoločnosti Starr Malta. 

Závery nestranného znalca – ostatné nefinančné protiplnenia 

Nestranný znalec nezistil žiadne iné aspekty plánu, ktoré by sa dali pokladať za zásadne nevýhodné z 

pohľadu prenášanej agendy. Hoci identifikoval niekoľko teoretických situácií, pri ktorých by malý 

počet poistencov prenášanej agendy mohlo prísť o nárok na prístup ku kompenzačnému plánu 

ohľadne finančných služieb (ďalej len „FSCS“) alebo službe finančného ombudsmana (ďalej len „FOS“), 

vyhodnotil ich ako nepatrné. 

FSCS 

V prípade platobnej neschopnosti spoločnosti SIEL majú v súčasnosti oprávnení poistenci prenášanej 

agendy k dispozícii ako východisko preplatenie poistných udalostí prostredníctvom FSCS. Ak sa v 

pláne bude pokračovať, ako poistenci spoločnosti Starr Malta za určitých okolností nebudú mať v 

prípade jej platobnej neschopnosti ako východisko FSCS. Hoci na Malte platia kompenzačné plány, na 

väčšinu prenášaných poistencov sa nebudú vzťahovať a nestranný znalec si nemyslí, že uvedené plány 

predstavujú rovnakú ochranu ako FSCS. 

Medzi pravidlá súvisiace s FSCS patria ustanovenia, ktoré znamenajú, že poistné udalosti príslušných 

poistencov, ku ktorým došlo pred navrhovaným prenosom (nahlásené alebo nenahlásené) budú v 

prípade zlyhania spoločnosti Starr Malta chránené rovnako, ako by boli po zlyhaní spoločnosti SIEL. 

Na obdobia krytia platné v čase navrhovaného prenosu (t. j. dátum vstupu do platnosti) sa však FSCS 

bude vzťahovať len v rozsahu obdobia krytia, kým bude spoločnosť Starr Malta podľa FSMA 

„relevantnou osobou“ (t. j. zachová si povolenie podľa časti 4A zachovaním svojej britskej pobočky). 

Keďže spoločnosť Starr Malta má britskú pobočku a mieni pokračovať v dodržiavaní kontrolných 

požiadaviek stanovených PRA na jej zachovanie, poistenci, ktorí majú pred navrhovaným prenosom 

nárok na ochranu podľa FSCS, si túto ochranu zachovajú.   

Nestranný znalec v správe v každom prípade uvádza, že pravdepodobnosť platobnej neschopnosti 

spoločnosti Starr Malta zostáva mizivá (to znamená, že vznik nároku podľa FSCS je veľmi 

nepravdepodobný). 
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FOS 

V prípade sporu so spoločnosťou SIEL majú v súčasnosti oprávnení poistenci v rámci prenášanej 

agendy k dispozícii ako východisko preplatenie poistných udalostí prostredníctvom FOS, ktoré ponúka 

bezplatné a nezávislé služby pri riešení sporov. 

Kritériá nároku na FOS sú obmedzené na zasiahnutých jednotlivcov a malé podniky, a jeho jurisdikcia 

sa obmedzuje na regulované činnosti (t. j. upisovanie, správa pravidiel a správa sporov), ku ktorým 

došlo v Spojenom kráľovstve. V praxi to znamená, že takmer žiadni poistenci v rámci prenášanej 

agendy si nebudú môcť uplatniť nárok z dôvodov vysvetlených v nasledujúcich dvoch odsekoch. 

Poistenci s poistením mobilných telefónov tvoria takmer všetkých zákazníckych poistencov v 

prenášanej agende. Všetky regulované činnosti súvisiace s poistením mobilných telefónov prebiehajú 

mimo Spojeného kráľovstva. Ako takí nebudú mať poistenci s poistením mobilných telefónov nárok 

na prístup k FOS.   

Veľká väčšina zvyšku prenášanej agendy je pre stredné a veľké podniky, ktoré tiež nebudú mať prístup 

k FOS preto, že na využitie FOS sú príliš veľké. 

Malému počtu poistencov, ktorí by v súčasnosti mohli mať nárok na využitie FOS, budú pravidlá a 

poistné udalosti naďalej spravovať jednotlivci so sídlom v Spojenom kráľovstve. Nestranný znalec 

preto usúdil, že poistenci v rámci prenášanej agendy, ktorí majú momentálne nárok na využitie FOS, 

naň budú mať nárok aj po navrhovanom prenose.    

Záver nezávislého znalca – dopad plánu na znovu poistených 

Úpravy ohľadne opakovaného poistenia chrániace prenášanú agendu sa prenesú na základe plánu a 

budú agendu ďalej chrániť po prenose na spoločnosť Starr Malta. Pri niektorých postupoch to môže 

znamenať, že opakované poistenie sa po navrhovanom prenose prerozdelí medzi spoločnosti SIEL a 

Starr Malta. V dôsledku plánu sa nezmení súhrn povinností žiadneho externého znovu poisteného 

spoločnosti SIEL. K spôsobu riadenia zmlúv o opakovanom poistení po navrhovanom prenose sa 

nenavrhujú žiadne zmeny. 

Nestranný znalec je spokojný s tým, že plán nebude mať zásadný nepriaznivý dopad na znovu 

poistených spoločnosti SIEL, ktorých zmluvy o opakovanom poistení prenesie plán (aj tých, ktoré sa 

prerozdelia medzi spoločnosti SIEL a Starr Malta), pretože sa zachová komerčný vzťah s pobočkami 

skupiny Starr Group.   

Záver nestranného znalca – potenciálny dopad pandémie COVID-19 

Nestranný znalec preskúmal súčasný a potenciálny dopad pandémie COVID-19 na spoločnosti SIEL a 

Starr Malta na základe vlastného chápania situácie v čase písania správy. Poukázal na bezprecedentnú 

povahu pandémie a zníženie globálnej hospodárskej činnosti, a na neistotu, ktorá pretrváva v čase 

realizácie tohto hodnotenia. Uspokojil sa s tým, že jeho závery ohľadne navrhovaného prenosu sú vo 

svetle strát a odhalení strát identifikovaných spoločnosťami SIEL a Starr Malta a skupinou Starr Group 

v čase dokončovania tejto práce primerané. 
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5. Doplnková správa 

Analýza p. Marcusona vychádza z jemu dodaných materiálov, vrátane súvah a ďalších informácií, a z 

účtovných výsledkov k 31. decembru 2019.  Zároveň zohľadnil jemu dostupné firemné plány a ďalšie 

informácie o financiách od spoločností SIEL a Starr Malta.   

Keďže navrhovaný dátum vstupu plánu do platnosti je 30. november 2020, analýzu znovu skontroluje 

(vrátane potenciálneho dopadu pandémie COVID-19) bližšie k tomuto termínu, aby potvrdil, že pri 

ustanoveniach, ktoré preskúmal a mali by vplyv na jeho celkový názor, nedošlo k zásadným zmenám. 

Potom pred pojednávaním Vrchného súdu, ktoré sa očakáva 12. novembra 2020, uvedenému súdu 

pripraví a vydá doplnkovú správu. Kópie doplnkovej správy spolu s ďalšou dokumentáciou súvisiacou 

s navrhovaným prenosom sa budú dať zadarmo stiahnuť na stránke: 

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


