
SAMENVATTING VAN DE VOORWAARDEN VAN DE REGELING

voor de overdracht van verzekeringsactiviteiten en gerelateerde activa en passiva 
van sommige leden van Lloyd’s over enkele of alle boekjaren 1993 tot en met 2020 

vertegenwoordigd door The Society of Lloyd’s (‘Lloyd’s’)

naar

Lloyd’s Insurance Company S.A. (‘Overnemer’)

overeenkomstig Part VII van de Financial Services and Markets Act 2000

Dit document is een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden van de regeling. Het is bedoeld om 
u te helpen de belangrijkste wettelijke afspraken te begrijpen voor de overdracht van de EER-activiteit 
van Lloyd’s naar de overnemer.

Alle betekenissen en definities komen uit het eigenlijke document van de regeling. De volledige 
versie van de regeling, inclusief definities, achtergrond en voorwaarden, is beschikbaar op  
Lloyds.com/brexittransfer/scheme.

Algemeen

1. De overdragende leden zijn verzekeringnemers, voormalige verzekeringnemers of nalatenschappen 
van voormalige verzekeringnemers van Lloyd’s die bij Lloyd’s schadeverzekeringsactiviteiten hebben 
uitgeoefend. De leden worden vertegenwoordigd door Lloyd’s in het kader van deze regeling.

2. De overnemer is Lloyd’s Insurance Company S.A., een Belgische vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid, een volle dochteronderneming van Lloyd’s, erkend als verzekeringsmaatschappij 
door de Nationale Bank van België. De overnemer is naar Belgisch recht gemachtigd om in alle 
EER-staten verzekeringsactiviteiten uit te oefenen en uit te voeren van dezelfde klassen als de 
verzekeringsactiviteiten die hem krachtens de regeling worden overgedragen.

3. Lloyd’s en de overnemer kunnen op ieder moment voordat het besluit wordt genomen, instemmen 
met wijzigingen van deze regeling. Als een wijziging een wezenlijke aanpassing van de regeling 
inhoudt, moet deze vergezeld zijn van een certificaat van een onafhankelijke deskundige, daartoe 
goedgekeurd door de PRA, na overleg met de FCA, waarin gesteld wordt dat de voorgenomen 
wijziging van de regeling volgens de onafhankelijke deskundige geen wezenlijke nadelige gevolgen 
zal hebben voor de polishouders van de leden.

4. Alle kosten en uitgaven in verband met deze regeling worden gedragen door Lloyd’s.

5. De regeling wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht. 

6. De regeling treedt niet in werking op de ingangsdatum, tenzij de High Court op of vóór de 
ingangsdatum krachtens artikel 111 van FSMA besluit dat de regeling doorgang kan vinden.

7. De ingangsdatum is naar verwachting 30 december 2020.

8. Derden mogen geen enkele voorwaarde van deze regeling afdwingen op grond van de Contracts 
(Rights of Third Parties) Act 1999.

Gevolgen van de regeling

Op en met ingang van de ingangsdatum geldt het volgende:

9. Lloyd’s en de overnemer zijn overeengekomen dat, onder voorbehoud van goedkeuring door 
de High Court, de over te dragen polissen, activa en aansprakelijkheden zullen overgaan van de 
leden naar de overnemer. De overnemer is de verzekeraar van de over te dragen polissen en de 
verwerkingsverantwoordelijke van de over te dragen activiteiten. Voor de rest blijven de voorwaarden 
van de over te dragen polissen ongewijzigd.

10. De over te dragen polissen zijn alle polissen (of delen daarvan):

 (a)  waarvan het bestaan is vastgesteld (hetzij individueel, hetzij door middel van een verwijzing 
naar de relevante bindende overeenkomst tussen autoriteiten) onder de kolom ‘Categorie 1’ 
van een op te stellen lijst (in de regeling aangeduid als het ‘polisbestand’) die Lloyd’s vóór de 
ingangsdatum moet bezorgen aan de overnemer, tenzij achteraf is vastgesteld dat een polis (of 
delen daarvan) ten onrechte is opgenomen onder Categorie 1 van het polisbestand omdat deze: 
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(i) noch betrekking heeft op een risico dat zich in de EER bevindt; (ii) noch is uitgegeven aan of 
is gehouden door een polishouder die ingezetene is van de EER;

 (b)  waarvan het bestaan is vastgesteld (hetzij individueel, hetzij door middel van een verwijzing 
naar de relevante bindende overeenkomst tussen autoriteiten) onder de kolommen ‘Categorie 
2’ en ‘Categorie 3’ van het polisbestand op voorwaarde dat de desbetreffende polis (of een deel 
daarvan) (i) betrekking heeft op een risico dat zich in de EER bevindt; of (ii) is uitgegeven aan of 
is gehouden door een polishouder die ingezetene is van de EER; en

 (c)  waarvan het bestaan niet is vastgesteld in het polisbestand, die geheel of gedeeltelijk zijn 
opgesteld of uitgevoerd van 1993 tot en met 2020 door of namens de leden en die onmiddellijk 
na het verstrijken van de overgangsperiode die tussen het VK en de EU is overeengekomen, 
een door de EER gemachtigde verzekeraar vereisen om geheel of gedeeltelijk uitgevoerd of 
beheerd te kunnen worden,

 in elk geval, andere polissen dan de uitgesloten polissen. 

 Dit betekent in het algemeen dat polissen die afgesloten zijn met betrekking tot polishouders 
gevestigd in de EER, en/of risico’s die gevestigd zijn in de EER, overgedragen zullen worden aan de 
overnemer. 

 Als een polis een polishouder buiten de EER heeft en zowel risico’s binnen de EER als risico’s 
buiten de EER dekt, zal dat deel van de polis met betrekking tot risico’s binnen de EER worden 
overgedragen aan de overnemer, zal het deel van de polis met betrekking tot risico’s buiten de EER 
niet worden overgedragen en zal dit deel een polis van het lid blijven. Voor polissen die worden 
gesplitst tussen leden en de overnemer, komen de partijen overeen dat het belang, de titel, de 
rechten en de verplichtingen van de leden in of volgens een over te dragen polis of een deel daarvan 
aan de overnemer zullen worden toegekend. Niet over te dragen polissen berusten bij de betreffende 
leden. De methode van toekenning van premies, verliezen en aanverwante kosten met betrekking 
tot een gesplitste polis, activa of aansprakelijkheid zal in overleg worden bepaald door de leden en 
de overnemer. 

11. De regeling zorgt ervoor dat polishouders van deze gesplitste polissen dezelfde rechten, voordelen 
en verplichtingen blijven hebben en onderworpen blijven aan dezelfde voorwaarden met betrekking 
tot hun polis. 

12. Over te dragen activa: naast de over te dragen polissen en activa die deze polissen begeleiden, zullen 
bepaalde contracten ook worden overgedragen aan de overnemer, zoals bindende overeenkomsten 
tussen autoriteiten (Binding Authority Agreements) en overeenkomsten over administratie door 
derden (Third Party Administration Agreements), voor zover ze betrekking hebben op de over te 
dragen polissen. 

13. Uitgesloten polissen: alle ingaande herverzekeringspolissen waarvan de cedent niet woonachtig 
is in Duitsland, alle polissen die onderworpen zijn aan de vereisten van een plaatselijke wettelijke 
vergunning of van een andere goedkeuring die verleend is aan Lloyd’s in Australië, Canada, Hongkong, 
Singapore, Zuid-Afrika en/of Zwitserland, sommige andere poliscategorieën (zoals uiteengezet in 
de definitie van ‘uitgesloten polis’ in de regeling) en alle niet-EER-polissen (zoals uiteengezet in de 
definitie van ‘niet-EER-polissen’ in de regeling), zijnde de meeste polissen afgesloten door de leden, 
zullen niet worden overgedragen aan de overnemer.

14. Bovendien zullen een zeer klein aantal polissen die onderworpen zijn aan beperkingen opgelegd 
door sanctieregelingen niet overgaan naar de Overnemer. 

15. Uitgesloten aansprakelijkheden: met uitzondering van aansprakelijkheden die voortvloeien 
uit of verband houden met de over te dragen polissen en de over te dragen activa, zijn alle 
overige aansprakelijkheden van de leden uitgesloten van de overdracht. In het bijzonder zijn 
aansprakelijkheden met betrekking tot gedragskwesties (inclusief misleidende verkoop), uitgesloten 
polissen of belastingen uitgesloten en zullen deze niet overgaan op de overnemer.

16. Procedures tegen de leden in verband met de over te dragen activiteit worden voortgezet door of 
tegen de overnemer. De overnemer wordt gerechtigd tot alle rechten, voordelen, bevoegdheden, 
verplichtingen en aansprakelijkheden van de leden met betrekking tot de over te dragen polissen.

17. Als eigendommen van de leden die bestemd zijn om in het kader van deze regeling te worden 
overgedragen, om welke reden dan ook niet worden of kunnen worden overgedragen en toevertrouwd 
aan de overnemer, dan zullen de leden deze eigendommen, samen met de eventuele opbrengsten, 
als trustee van de overnemer beheren, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

18. Alle aansprakelijkheden opgelegd aan de overnemer door of krachtens het besluit met betrekking 
tot de over te dragen polissen zullen worden herverzekerd aan de leden overeenkomstig een 
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herverzekeringsovereenkomst met Lloyd’s Brussels (die door de betrokken partijen vóór de 
ingangsdatum zal worden gesloten).

19. Bestaande uitgaande-herverzekeringsovereenkomsten (inclusief alle bijbehorende zekerheden, 
kredietbrieven of zekerheidsregelingen) worden overeenkomstig het besluit beschouwd als 
retrocessieovereenkomsten met betrekking tot de over te dragen polissen. Het voordeel van elke 
bestaande uitgaande-herverzekeringsovereenkomst gaat over van het oorspronkelijke lid naar het 
nieuwe lid dat het recht heeft om in eigen naam alle invorderbare bedragen te innen. De bepalingen 
van elk Bestaand Extern Herverzekeringscontract, met inbegrip van, indien de context dit vereist, 
de door de overnemer aangegane verplichtingen alsof hij het oorspronkelijke Lid was, zullen, 
behoudens de bovenvermelde wijziging, volledig van kracht blijven (ook met betrekking tot de 
rechten van de herverzekeraar op grond van de Bestaande Externe Herverzekeringsovereenkomst 
ten aanzien van het nieuwe Lid en de voorwaarden waarop de retrocessie wordt verstrekt). De 
regeling geeft geen recht op ongeldigverklaring, kwijting of beëindiging van een bestaande 
uitgaande-herverzekeringsovereenkomst of retrocessieovereenkomst. Het vereist evenmin enige 
registratie, herregistratie of indiening van enige wijziging van enige bestaande registratie of indiening 
met betrekking tot enige Bestaande Externe Herverzekeringsovereenkomst of vereist dat enige 
persoon enige nieuwe of bijkomende verplichting uitvoert of enige nieuwe of bijkomende stap of 
actie onderneemt (met inbegrip van enige herindiening, registratie of herregistratie) met betrekking 
tot enige Bestaande Externe Herverzekeringsovereenkomst, of anderszins enige actie onderneemt 
om enige Bestaande Externe Herverzekeringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan 
te passen, af te wijzen, te verwerpen of te beëindigen, met inbegrip van, in elk geval, wanneer de 
context dit vereist, op basis van het feit dat een verlies of aansprakelijkheid werd aanvaard door de 
Overnemer en herverzekerd werd door het nieuwe Lid krachtens een Herverzekeringsovereenkomst 
met Lloyd’s Brussels.

20. Alle kredietbrieven en onderpand- of zekerheidsregelingen die deel uitmaken van of verband houden 
met een Bestaande Externe Herverzekeringsovereenkomst, bevatten, overeenkomstig het besluit, 
alle wijzigingen die nodig zijn om het feit dat deze afspraken vanaf de ingangsdatum een retrocessie 
inhouden in plaats van een herverzekering, uit te voeren en te weerspiegelen.
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Lloyd’s is authorised under the Financial Services and Markets Act 2000


