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NA VRCHNOM SÚDNOM DVORE (HIGH COURT OF JUSTICE) 

OBCHODNÉ A MAJETKOVÉ SÚDY ANGLICKA A WALESU (BUSINESS AND PROPERTY 

COURTS OF ENGLAND AND WALES)  

SÚD PRE OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI (COMPANIES COURT (ChD)) 

 

V ZÁLEŽITOSTI SPOLOČNOSTI STARR INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED 

a 

V ZÁLEŽITOSTI SPOLOČNOSTI STARR EUROPE INSURANCE LIMITED 

a 

V ZÁLEŽITOSTI ČASTI VII ZÁKONA O FINANČNÝCH SLUŽBÁCH A TRHOCH (FINANCIAL 

SERVICES AND MARKETS ACT) Z ROKU 2000 

 ZHRNUTIE PLÁNU  

 

1 Úvod 

1.1 Spoločnosť Starr International (Europe) Limited (ďalej len „Starr UK“) navrhuje preniesť všetku 

svoju všeobecnú poisťovaciu agendu (celú alebo čiastočne), ktorá súvisí s rizikom alebo rizikami 

v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“) a celú svoju všeobecnú agendu 

opakovaného poistenia, ktorá sa vzťahuje na riziko alebo riziká v Nemecku (ďalej len „prenášaná 

agenda“) na spoločnosť Starr Europe Insurance Limited (ďalej len „Starr Malta“).  

1.2 Navrhuje sa, aby sa prenos prenášanej agendy (ďalej len „prenos“) realizoval cez plán prenosu 

poisťovacej agendy (ďalej len „plán“). Plán sa bude realizovať cez Vrchný súdny dvor v Anglicku 

(High Court of Justice) (ďalej len „Vrchný súd“) v súlade s časťou VII Zákona o finančných 

službách a trhoch (Financial Services and Markets Act) z roku 2000 (ďalej len „FSMA“). 

1.3 Tento dokument predstavuje zhrnutie dopadu plánu. 

1.4 Tento dokument predstavuje len zhrnutie. Všetky podrobnosti plánu sa nachádzajú v celom znení 

dokumentu s plánom, ktorý je k dispozícii zadarmo (viac informácií nájdete v odseku 5 nižšie).   
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2 Základné informácie o spoločnostiach Starr UK a Starr Malta 

2.1 Starr UK je spoločnosť zapísaná v Anglicku a Walese s identifikačným číslom 9654797. Sídlo 

spoločnosti Starr UK je na adrese 4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, Londýn, Spojené kráľovstvo, 

EC3M 5AD. 

2.2 Starr Malta je spoločnosť zapísaná na Malte s registračným číslom C 85380. Sídlo spoločnosti 

Starr Malta je na adrese Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, St Julians, STJ 

3141, Malta. 

2.3 Spoločnosť Starr UK má povolenie a je regulovaná britským úradom Prudential Regulation 

Authority (ďalej len „PRA“) a zároveň úradom Financial Conduct Authority (ďalej len FCA“).  

2.4 Spoločnosť Starr Malta má povolenie a je regulovaná maltským úradom Malta Financial Services 

Authority.  

3 Postup a načasovanie plánu 

3.1 Navrhovaný časový rámec plánu je: 

Hlavné míľniky  

Pojednávanie Vrchného súdu 12. novembra 2020 

Navrhovaný „dátum vstupu do platnosti“ (kedy sa prenášaná 
agenda prenesie na spoločnosť Starr Malta) 

23:59 GMT, 30. novembra 
2020  

 
3.2 V pláne sa nebude pokračovať, kým ho 12. novembra 2020 neschváli Vrchný súd. 

3.3 Ak Vrchný súd uvalí na navrhovaný plán podmienku alebo zmenu, plán nevstúpi do platnosti, kým 

sa na danej podmienke alebo zmene nedohodnú spoločnosti Starr UK a Starr Malta. 

4 Zhrnutie plánu 

4.1 Nasleduje zhrnutie hlavných bodov plánu. Ako je uvedené vyššie, celé znenie dokumentu s 

plánom je k dispozícii zadarmo (viac informácií nájdete v odseku 5 nižšie). 

4.2 Okrem toho pripravili spoločnosti Starr UK a Starr Malta sériu informácií pre poistencov, ktorú 

nájdete na stránke http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer. 

Dopad plánu 

4.3 Ako je uvedené vyššie, plán je určený na prevedenie celej prenášanej agendy zo spoločnosti 

Starr UK na spoločnosť Starr Malta. 
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Poistné udalosti vyplácané spoločnosťou Starr Malta po dátume vstupu do platnosti 

4.4 Plánom je, aby od dátumu vstupu do platnosti všetky práva a povinnosti vyplývajúce z prenášanej 

agendy automaticky prešli na spoločnosť Starr Malta a neboli viac záväzkami spoločnosti Starr 

UK. To znamená, že za vyplácanie všetkých poistných udalostí a plnenie všetkých ďalších 

povinností, ktoré boli v súvislosti s prenášanou agendou predtým v gescii spoločnosti Starr UK, 

bude zodpovedať Starr Malta.  

Výnimky 

4.5 Napriek zámeru vysvetlenému v odseku 4.4 vyššie môže existovať malý počet pravidiel, na ktoré 

sa plán nebude vzťahovať. Ide o „vyčlenené“ alebo „zostatkové postupy“, ako sa podrobnejšie 

opisuje v celom znení plánu. Všetky zostatkové postupy sa čo najskôr po dátume vstupu do 

platnosti presunú na spoločnosť Starr Malta. 

Bez zmien v zmluvných podmienkach poistiek 

4.6 Zmluvné podmienky prenášaných poistiek sa nebudú meniť okrem toho, že poisťovateľ nebude 

Starr UK, ale Starr Malta. 

4.7 Pri niektorých poistných zmluvách, ktoré sa vzťahujú na riziká vo viacerých jurisdikciách, vrátane 

rizík uvedených v Spojenom kráľovstve a rizík v EHP, bude plán ručiť za to, že v dátum vstupu 

do platnosti sa na základe plánu prenesie len časť poistiek, ktorá sa vzťahuje na riziká v rámci 

EHP. Podobne pri určitých prípadoch opakovaného poistenia schválených spoločnosťou Starr 

UK, ktoré sa vzťahujú na riziká v rozličných jurisdikciách, vrátane rizík v Nemecku a mimo neho, 

plán ručí len za prenos časti poistiek, ktoré sa vzťahujú na riziká v Nemecku. 

4.8 V každom prípade sa budú na základe zákona pokladať za dve nové poistky, jedna sa bude 

vzťahovať na neprenosnú časť poistky, a druhá na jej prenosnú časť. No zmluvné podmienky 

poistiek, na ktoré sa to vzťahuje, sa inak nezmenia a plán ručí za to, že situácia poistenca sa 

týmito zmluvnými podmienkami v dôsledku plánu nezlepší ani nezhorší. 

Spravovanie poistiek 

4.9 Starr Malta bude spravovať prenášanú agendu v podstate rovnako, ako ju momentálne spravuje 

Starr UK, v súlade s aktuálnymi systémami, pravidlami a postupmi skupiny Starr pre európske 

prevádzky (čo sa môže časom aktualizovať). Po dátume vstupu do platnosti je zámerom, aby 

personál, ktorý má momentálne na starosti každodennú správu prenášanej agendy, ďalej 

pokračoval v správe poistiek v rámci prenášanej agendy v mene spoločnosti Starr Malta (a nie 

Starr UK) spôsobom, akým tento proces prebieha v súčasnosti. 
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Kontinuita jednaní alebo sporov 

4.10 Od dátumu vstupu do platnosti bude vo všetkých aktuálnych jednaniach alebo sporoch (alebo v 

niektorej z ich relevantných častí), ktoré boli vznesené, podané, začaté, zvažované alebo ktorými 

sa vyhrážali spoločnosti Starr UK v súvislosti s prenášanou agendou (alebo iné poistné udalosti 

či sťažnosti, ktoré by v budúcnosti mohli vyvstať voči spoločnosti Starr Malta, aj také, nad ktorými 

sa v súčasnosti neuvažuje), pokračovať spoločnosť Starr Malta, a bude mať nárok na obhajobu, 

poistnú udalosť, protispor alebo nároky na kompenzáciu, ktoré by mala spoločnosť Starr UK.   

4.11 Od dátumu vstupu do platnosti bude rozhodnutie, kompenzácia, príkaz alebo rozsudok (alebo ich 

relevantná časť) na základe súčasných alebo bývalých jednaní v spojitosti so spoločnosťou Starr 

UK ohľadne prenášanej agendy vymáhateľné spoločnosťou Starr UK miesto spoločnosti Starr 

UK. 

Náklady a výdavky 

4.12 Žiadne z nákladov a výdavkov súvisiacich s prípravou plánu ani procesom na Vrchnom súde 

nebudú znášať poistenci. 

5 Ďalšie informácie  

Ak máte ďalšie otázky alebo si chcete pozrieť celé znenie plánu, 

 pozrite si stránku http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer;  

 zavolajte na bezplatnú infolinku na číslo +421 905 56 88 00.  

 napíšte nám na adresu Part VII Enquires, Starr Companies UK, 4th Floor, 30 Fenchurch 

Avenue, Londýn EC3M 5AD; alebo 

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

V prípade všeobecných otázok o poistke zavolajte svojej obvyklej kontaktnej osobe alebo 

maklérovi pre skupinu Starr.  

 


