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Lloyd’s is authorised under the Financial Services and Markets Act 2000

Lloyd’s Brexit Transfer
Part VII-Meddelelser
Forsikringstakers hurtigreferanse / ofte stilte spørsmål

skal publiseres på Lloyds.com/brexittransfer/faq

Kategori Ref. Spørsmål Svar

1.Begrunnelse / Brexit 1.1 Hva er Brexit? Brexit er Storbritannias tilbaketrekning fra EU.Etter en folkeavstemning i juni 2016 kunngjorde den 
britiske regjeringen formelt at landet trakk seg ut i mars 2017, og startet en prosess som endte 
med at Storbritannia trakk seg ut av EØS 31. januar 2020. Tilbaketrekningen er underlagt en 
overgangsperiode, som forventes å avsluttes 31. desember 2020.  

1.Begrunnelse / Brexit 1.2 Hva er en EØS-forsikring? En skadeforsikring som er tildelt et regnskapsår 1993 og 2020 (inklusive) som vedrører (eller 
inneholder et element av) EØS-risiko, enten på grunn av forsikringstakers bopel eller hvor den 
forsikringsstilfellt befinner seg, slik at forsikringen (eller relevant del) ikke kan administreres fra 
Storbritannia etter Brexit uten brudd på lovkrav eller myndighetskrav. 
Forsikringer som er underlagt Lloyd’s reguleringslisenser i Australia, Canada, Hongkong, Singapore, 
Sør-Afrika og/eller Sveits vil imidlertid ikke overføres.

1.Begrunnelse / Brexit 1.3 Hvorfor kan ikke min EØS-
forsikring bli der den er?

Alle EØS-forsikringer (unntatt visse utelukkede forsikringer) må overføres til et EØS-regulert 
forsikringsselskap for å muliggjøre kontinuerlig overholdelse av vedlikeholdet av forsikringen, 
inkludert betaling av eventuelle gyldige krav. 
Ellers er det en risiko for at Lloyd’s etter utgangen av tilbaketrekningsperioden i forbindelse 
med Brexit, som for tiden forventes å være 31. desember 2020, ikke vil være i stand til lovlig å 
vedlikeholde forsikringen din, inkludert å betale gyldige krav.

1.Begrunnelse / Brexit 1.4 Hva er EØS? EØS er det europeiske økonomiske område som inngår i avtalen om det europeiske økonomiske 
område (94/1/EKSF, EF), som endret fra tid til annen, utenom Storbritannia og utgjør følgende 
30 stater; Belgia, Bulgaria, Danmark, Den tsjekkiske republikk, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, 
Kroatia, Island, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, 
Polen, Portugal, Republikken Kypros, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tyskland, Ungarn 
og Østerrike.

1.Begrunnelse / Brexit 1.5 Hva er overgangsperioden, hva 
er sluttdatoen for overgang?

Storbritannia og EU-lederne inngikk en avtale om å trekke Storbritannia og Nord-Irland ut av EU 
17. oktober 2019, hvilken trådte i kraft 1. februar 2020.Avtalen innbefatter en overgangsperiode 
hvor det vil være juridisk og forskriftsmessig kontinuitet mellom Storbritannia og EU på 
grunnlag av de eksisterende reglene fra later EU (31. januar 2020) til utløpet av en slik periode 
(overgangssluttdatoen). Overgangsperioden forventes å utløpe 31. desember 2020.
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1.Begrunnelse / Brexit 1.6 Hvorfor er Lloyd's Insurance 
Company basert i Brussel?

Lloyd’s har nøye vurdert sitt valg av sted for sitt EØS-forsikringsselskap. En viktig faktor i selskapets 
endelige valg, var muligheten til at forretningene vi foreslår å overføre vil gi 100 % reassuranse til 
syndikater, noe som ikke var et tilgjengelig alternativ med de andre EØS-stater som ble vurdert.
Lloyd’s Brussels er autorisert som forsikringsselskap av National Bank of Belgium (NBB) til å 
gjennomføre tallrike klasser innen skadeforsikring (re)assuranse og vil ha pass til å gjennomføre 
denne virksomheten i hele EØS, enten på grunnlag av etableringsfrihet eller tjenestefrihet, med 
19 filialer i hele EØS.Lloyd’s Brussels har et godt forhold til belgiske myndigheter, nasjonalbanken 
(NBB) og Finans- og markedstilsynet. Det belgiske tilsynssystemet innlemmer også Solvens II-
direktivet og tilbyr dermed lignende tilsynsregulerende beskyttelse som det nåværende britiske 
regimet.        

1.Begrunnelse / Brexit 1.7 Må det være en Part VII-
overføring og har andre 
alternativer blitt vurdert?

Ja.Ingen andre alternativer som har blitt vurdert gir samme rettssikkerhet og endelig virkning som en 
Part VII-overføring gir før sluttdatoen for overgang. Ingen andre løsninger tar tilstrekkelig opp tapet 
av pass og den risikoen med myndigheter som Brexit skaper for Lloyd’s og dets forsikringstakere.

1.Begrunnelse / Brexit 1.8 Hvordan bestemte Lloyd's 
rådsforsamling og styre seg for 
å gjøre dette og bare besluttet å 
gjøre det nå?

Etter folkeavstemningen i juni 2016 og den britiske regjeringens formelle kunngjøring om landets 
planlagte tilbaketrekning fra EØS, har styret vurdert en rekke scenarier. Etter videre å ha vurdert 
innspill fra EIOPA og de britiske tilsynsmyndighetene, godkjente rådsforsamlingen og styret den 
foreslåtte overføringsmetoden i juni 2018, da overføringen gir det mest sikre og endelige resultatet.
Selv om noen forsikringsselskaper allerede har gått videre med lignende Brexit-overføringsplaner, 
er posisjonen med Lloyd’s marked unik og det måtte vurderes fullt ut før vi fortsetter.      

1.Begrunnelse / Brexit 1.9 Hva skjer om det blir en 
forlengelse til den nåværende 
overgangsperioden, vil Part VII 
fortsette som planlagt innen 
samme tidsramme?

En forlenget overgangsperiode på samme vilkår som den nåværende overgangen vil fortsatt kreve 
en løsning på EØS’ kravsposisjon, selv om det er på et senere tidspunkt.I påvente av kravet om 
tjenestekontinuitet som oppstår på en senere dato, og for å utnytte den rettssikkerhet som finnes 
før sluttdatoen for overgang, vil overføringen fortsette i tråd med gjeldende planer. Den britiske 
regjeringen har uttalt at den ikke har til hensikt å be om en forlengelse av overgangsperioden, og 
det britiske parlamentet har vedtatt lovgivning for å gjennomføre denne intensjonen også.

1.Begrunnelse / Brexit 1.10 Hva er foreslått og hvorfor? Det foreslås at EØS-skadeforsikringer (eller deler av disse) tildelt et regnskapsår fra 1993 - 
2020 (inklusive) overføres til Lloyd’s Insurance Company SA i Brussel (Lloyd’s Brussel), et heleid 
datterselskap av Society of Lloyd’s. 
Forsikringer som er underlagt Lloyd’s reguleringslisenser i Australia, Canada, Hongkong, Singapore, 
Sør-Afrika og/eller Sveits vil imidlertid ikke overføres.
Etter utgangen av overgangsperioden, som for tiden forventes å opphøre 31. desember 2020, kan 
Lloyd’s medlemmer ikke være i stand til å betjene eksisterende EØS-virksomhet uten lovbrudd eller 
lovbrudd i flere EØS-medlemsland da passrettighetene vil opphøre.Ny virksomhet har blitt sendt til 
Lloyd’s Brussels: tegner ny og fornyer EØS-skadeforsikringsforretning fra 1. januar 2019.    

1.Begrunnelse / Brexit 1.11 Hvorfor omfattes ikke 
livsforsikringsvirksomhet av 
ordningen?

Bare en meget liten del av virksomheten tegnet av medlemmene er livsforsikringsvirksomhet.Slike 
virksomheter kan ikke inkluderes i denne foreslåtte overføringen, da Lloyd’s Brussels ikke er, og ikke 
kan bli, autorisert til å drive livsforsikringsvirksomhet.De berørte Managing Agents planlegger sin 
egen løsning for livsforsikringsvirksomhet etter Brexit.
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1.Begrunnelse / Brexit 1.12 Hvorfor hadde dere et 
forberedende rettsmøte i britisk 
High Court den 20. november 
2018, og hva var resultatet?

Vi holdt et forberedende rettsmøte i britisk High Court i 2018 for å søke klarhet om visse sentrale 
prinsipper som underbygger Lloyd’s tilnærming til overføringen på grunn av Lloyd’s enestående 
størrelse, karakter og kompleksiteten til Lloyd’s marked og den foreslåtte Part VII-overføringen.   
Hovedpunktene i den ikke-bindende rettskjennelsen (utfall) var: 
(1) overføringen kunne foregå som en enkelt overføring på vegne av alle Lloyd’s medlemmer fra 
1993 og framover (merk at for å gi dette virkning laget Lloyd’s rådsforsamling retningslinjer for 
medlemmene på sitt møte i september 2018);
(2) overføringen koordineres sentralt av Lloyd’s;
(3) overføringen er for all EØS-virksomhet der managing agents ikke vil kunne betjene denne 
virksomheten etter Brexit («Overføringsvirksomhet»);
(4) identifisering av noe Overføringsvirksomhet vil først være mulig etter overføringsdatoen når krav 
oppstår, og
(5) forsikringer som omfatter både EØS- og ikke-EØS-forsikringstilfeller vil bli delt.  
Denne innledende høringen ga et meget positivt resultat for Lloyd’s, da den gjorde det mulig for oss 
å fortsette som planlagt, underlagt pågående regulerings- og godkjenninger fra britisk High Court.          

1.Begrunnelse / Brexit 1.13 Hva synes Den europeiske 
tilsynsmyndighet for forsikring 
og tjenestepensjoner (“EIOPA”) 
om dette?

EIOPA har oppfordret forsikringsselskaper og markedsorganer til å handle i lys av den sannsynlige 
usikkerheten i forretnings- og tilsynsmyndigheter etter Brexit.
Den 28. februar 2020 skrev PRA også til selskaper (inkludert Lloyd’s) med utestående europeiske 
passiva, bemerket EIOPAs standpunkt og advarte mot tillit til overgangstiltak og tillit til innelandske 
run-off regimer i EU.

1.Begrunnelse / Brexit 1.14 Hva mener National Competency 
Authorities («NCAs») om dette?

EØS-tilsynsmyndighetene vil fortsette å følge protokollene for overføring av forsikringsvirksomheter 
i den avtalte overgangsperioden etter Brexit, ettersom EU-lovgivningen fortsatt gjelder. Lloyd’s har 
også engasjert seg med amerikanske regulatorer.

1.Begrunnelse / Brexit 1.15 Hvorfor har dere ekskludert 
noen jurisdiksjoner fra 
Ordningen?

Forsikringer knyttet til Australia, Canada, Hongkong, Singapore, Sør-Afrika og Sveits (Ekskluderte 
jurisdiksjoner) har blitt ekskludert fra ordningen fordi de er underlagt lisenskrav som gjelder for 
Lloyd’s virksomhet som helhet, noe som gjør det umulig eller upraktisk å overføre politikken til 
Lloyd’s Brussel. Disse kravene omfatter land som pålegger lokale forvaltningsfullmakter eller andre 
innskuddsordninger.

1.Begrunnelse / Brexit 1.16 Hva er disse Ekskluderte 
jurisdiksjonene?

Australia, Canada, Hongkong, Singapore, Sør-Afrika og Sveits

1.Begrunnelse / Brexit 1.17 Er USA en Ekskludert 
jurisdiksjon?

Nei. EØS-forsikringer som enten dekker amerikansk forsikringstilfelle eller som dekker EØS-
forsikringstilfelle, men som har blitt utstedt til en amerikansk forsikringstaker, vil være underlagt 
Ordningen.

2.Overføringsprosess 2.1 Hva er den effektive datoen? Effektiv dato: det tidspunkt og den dato hvor overføringsordningen blir effektiv. Dette forventes å 
skje på eller rundt den 30. desember 2020. 
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2.Overføringsprosess 2.2 Hva er Ordningen? Ordningen er dokumentet som angir vilkårene for overføringen.Det er et juridisk dokument, 
sanksjonert av High Court i England og Wales.  

2.Overføringsprosess 2.3 Hvem er avhenderen? Medlemmene, som er representert for formålet med denne Ordningen av Lloyd’s. I henhold 
til Lloyd’s forordning, den 20. september 2018 bekreftet Lloyd’s rådsforsamling at Lloyd’s har 
myndighet til å fungere som avhender på vegne av Medlemmene i forbindelse med denne 
Ordningen.

2.Overføringsprosess 2.4 Hvem er 
Overdragelsesmottaker?

Overdragelsesmottakeren er Lloyd’s Insurance Company S.A (Lloyd’s Brussels), et belgisk 
aksjeselskap som er et heleid datterselskap av Lloyd’s.Det er autorisert som forsikringsselskap av 
Belgias nasjonalbank. Overdragelsesmottakeren er i henhold til belgisk lov autorisert til å effektuere 
og drive forsikringsvirksomhet i alle EØS-land for de samme forsikringsklasser som skal overføres 
til den under Ordningen.

2.Overføringsprosess 2.5 Hva er en 
forsikringsvirksomhetsoverføring 
(Part VII)?

Part VII av Financial Services and Markets Act 2000 krever at overføringer av forsikringsvirksomhet 
gjennomføres gjennom en overføringsordning for forsikringsvirksomhet sanksjonert av High Court 
i England og Wales. Part VII tillater i dag overføring av forsikringsvirksomhet fra et regulert britisk 
forsikringsselskap til et EØS-forsikringsselskap uten behov for individuell policy novation eller 
forsikringstakerens samtykke.Part VII omfatter også Lloyd’s of London-virksomhet. Det er en felles 
juridisk mekanisme som benyttes for omstrukturering av forsikringsvirksomhet, i dette tilfellet kan 
EØS-skaderisiko overføres og EØS-skaderisiko deles opp fra ikke-EØS-risiko og overføres til 
Lloyd’s Brussels. Part VII har blitt brukt av mange andre britiske forsikringsselskaper i forbindelse 
med Brexit til å overføre EØS-forsikringer til europeiske forsikringsselskaper.

2.Overføringsprosess 2.6 Hva er den juridiske prosessen 
for å gjennomføre den foreslåtte 
overføringen?

Under Part VII vil High Court i England og Wales bli bedt om å godkjenne (sanksjonere) en ordning 
som påvirker overføringen av in-scope-virksomheten. Det er to separate rettshøringer, atskilt av 
en anmeldelsesøvelse rettet mot forsikringstakere og andre interessenter.Varslingsøvelsen er 
obligatorisk i henhold til lovgivningen, og regelverket for Part VII gir forsikringstakere og andre 
berørte personer rett til å innvende mot ordningen.    
Retten kommer til sin avgjørelse på grunnlag av de fremlagte bevisene – vitneforklaringer (inkludert 
kommunikasjonsforslag og eventuelle unntak fra kravet om å anmelde visse parter), ordningen, en 
rapport til retten fra en uavhengig ekspert (IE), utkast til ordre, svar og innsigelser (om noen) fra 
forsikringstakere og støtte til tilleggsdokumentasjon.  
Prudential Regulation Authority (PRA) og Financial Conduct Authority (FCA) forventes også å 
utarbeide en rettsrapport for hver høring. Lloyd’s vil bli representert ved høringene av en barrister 
(QC) og PRA og FCA har rett til å være tilsvarende representert. Lloyd’s QC vil presentere sine 
argumenter og dommeren vil høre fra PRA og FCA.Politikere kan representere seg selv ved retten 
eller velge å bli representert.  
Eventuelle innsigelser fra Policyholder etter anmeldelsesøvelsen vil bli vurdert av PRA, FCA og IE og 
ved retten. Dersom ordningen sanksjoneres, vil domstolen utarbeide en stemplet rettsordre som gir 
overføringen full effekt i henhold til loven – overføringen anses å ha skjedd på den anførte ordningen 
virkningsdato, aktuelt 30. desember 2020.
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2.Overføringsprosess 2.7 Når skal virksomheten overføres 
og hvor skal den overføres til?

Den foreslåtte overføringsdatoen er 30. desember 2020, noe som gir en kort periode før forventet 
utgang av overgangsperioden 31. desember 2020.Dette vil muliggjøre en velordnet kontinuitet i 
servicen. På den faktiske datoen vil overføring av EØS-politikk bli overført til Lloyd’s Brussels.For 
å unngå eventuelle forsinkelser ved å kjøre flere overføringer, har det blitt besluttet at det er mer 
effektivt å sentralisere EØS-politikk til et enkelt sted (Brussel).

2.Overføringsprosess 2.8 Hvem er den uavhengige 
eksperten, hva er deres 
oppgaver og hvem betaler for 
deres ekspertise?

UE er Mr Carmine Papa, en erfaren markedsprofessor. Carmine Papa er partner i PKF Littlejohn LLP 
og har vært involvert i revisjon og rådgivning av Lloyd’s og Londons forsikringsmarked siden 1983.
Han har arbeidet med Lloyd’s syndikater, forsikringsselskaper, managing agents og medlemmer.
Carmine har rådgitt om etableringen av både nye syndikater og managing agents, og har et vell av 
erfaring fra Lloyd’s og markedet. Carmine kan benytte seg av den ekstra ekspertise som står til 
hans disposisjon hos PKF Littlejohn og har videre tilgang til aktuarkonsulentressurser.  
Utnevnelsen ble godkjent av PRA i samråd med FCA.UE vil samarbeide tett med PRA, FCA og 
NBB før de avslutter sin rapport(er). UE må avgjøre om noen gruppe forsikringstakere eller andre 
interesserte parter vil bli materielt negativt påvirket av ordningen. UEs plikt er overfor britisk High 
Court.Selv om UE er godkjent av PRA i samråd med FCA og hans plikt til syvende og sist ligger hos 
britisk High Court, er det Lloyd’s som er pålagt å betale alle hans omkostninger.  

2.Overføringsprosess 2.9 Når og hvor skal High Court 
vurdere den foreslåtte 
overføringen?

Det er planlagt to høringer:
1.Veiledningshøring (innledende) – 12. mai 2020; og
2.Sanksjonshøring  (avsluttende) – 18. november 2020.
Dersom Ordningen sanksjoneres, vil den tre i kraft 30. desember 2020. Fra 1. desember 2020 vil 
EØS-politikken (eller EØS-delen av politikken) ha blitt overført til Lloyd’s Brussels. 

2.Overføringsprosess 2.10 Har forsikringstakerne 
stemmerett på disse forslagene?

Nei. Dette er ikke som et aksjonærmøte - det er ingen stemmerett. Politikere og enhver annen 
person som påstår at han eller hun ville bli negativt påvirket av gjennomføringen av Part VII-
overføringen har rett til å protestere mot forslagene. Vennligst se Hvordan protestere eller 
fremlegge bekymringer> for mer informasjon.

2.Overføringsprosess 2.11 Kan Part VII blokkeres? Beslutningen og skjønn om å godkjenne en overføring av forsikringsvirksomhet i henhold til Part VII 
av Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) ligger hos britisk High Court. Part VII av FSMA 
er en mektig lovfestet prosess.Det finnes en rekke sterke vern/forpliktelser som, hvis ikke oppfylt, 
kan forhindre at Part VII skjer helt eller delvis. Dersom FSMA-kravene ikke er oppfylt til rettens 
tilfredshet, kan Ordningen ikke sanksjoneres av retten.  



PN011.24 Side 6 av 12

2.Overføringsprosess 2.12 Hvilke sikkerhetordninger er det 
i overføringsprosessen

Sikkerhetsordningene er både lovbestemte og fastsatt av myndighetene, og det er fire 
sikkerhetsordninger i Part VII-prosessen: 
1) Uavhengig ekspert (UE).En ikke-motstridende bransjeekspert hvis utnevnelse er godkjent av 
Prudential Regulation Authority (PRA) i samråd med Financial Conduct Authority (FCA).UEs plikt er 
overfor britisk High Court. UE må avgjøre om forsikringstagerne lider en «vesentlig negativ effekt» 
som følge av overføringen. 
2) Meddelelse til forsikringstakere og deres rett til å delta i rettssaker, og også klage.Part VII-
lovgivningen krever at alle direkte forsikringstakere skal underrettes om den foreslåtte overføringen 
på forhånd (selv om det er mulig å søke unntak fra kravet om å underrette visse forsikringstakere 
og andre interesserte parter).Forsikringstakere må få “ikke mindre enn seks ukers” varsel om 
overføringen og ha rett til å stille spørsmål eller innvendinger mot overføringen.De har også rett til å 
være representert eller være tilstede i retten. 
3) Tilsynsmyndigheter - Høringsprosessen med PRA og FCA er omstendelig og detaljert. PRA må 
være fornøyd med tilsynsaspektene i Ordningen med hensyn til PRAs formålsparagrafer; FCA med 
utførelse og særlig forsikringstakerens kommunikasjonsaspekter (meldinger) i Ordningen.Begge vil 
se og om nødvendig kommentere kjernedokumentene, for eksempel Ordningen; Proklama; strategi 
for Varsel til forsikringstaker og den Uavhengige ekspertens rapport.
Begge tilsynsmyndighetene vil utarbeide særskilte rapporter høringene i britisk High Court.Begge 
tilsynsmyndighetene forventes å være representert av advokat ved britisk High Court. 
4) Britisk High Court - Retten vil ta behørig hensyn til den foreslåtte overføringen etter å ha 
gjennomgått alle kjernedokumenter, rapportene fra PRA og FCA og svarene fra forsikringstakere og 
andre interesserte parter, særlig eventuelle innvendinger mot forslagene. 

2.Overføringsprosess 2.13 Har PRA eller FCA gjennomgått 
forslagene?

PRA og FCA har vært, og vil fortsatt bli, konsultert om og vurdere våre forslag. De er begge en 
integrert del av den lovfestede prosessen. De vil hver utarbeide rapporter til britisk High Court for 
vurdering, og vil til slutt bli spurt om de er imot forslagene eller ikke.Høyesterett vil stole på deres 
separate funn, særlig med hensyn til tilsynsaspektene av Ordningen og overholdelse av relevant 
regelverk knyttet til Part VII-overføringene og gjennomføring av virksomhet og hvordan varsling om 
forsikringstaker er gjennomført. 

2.Overføringsprosess 2.14 Hva mener den belgiske 
nasjonalbank og Finans- og 
markedstilsynet i Belgia om 
dette?

Lloyd’s Brussels skal rådføre seg med den belgiske nasjonalbanken (NBB) og Finans- og 
markedstilsynet på samme måte som PRA og FCA.Så langt har de støttet våre forslag. Vi forventer 
at NBB holder forslagene under oppsyn til ikrafttredelsesdato.  

2.Overføringsprosess 2.15 Har forslagene blitt diskutert 
med HMRC?

Ja.HMRC holder vanligvis sin mening tilbake inntil de har sett endelige versjoner av Ordningen og 
den Uavhengige ekspertens råd. 

2.Overføringsprosess 2.16 Hvilken lov vil regulere krav om 
overføring av virksomhet?

Kontraktene ble vanligvis skrevet under engelsk lov.  
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3.Konsekvenser av 
overføringen

3.1 Hva skal jeg gjøre? Som forsikringstaker for en forsikring som kan overføres eller som en annen interessert part, 
forlanger vi at du gjør deg kjent med forslagene. Les all informasjon tilgjengelig på dette nettstedet 
og sørg for at alle som er omfattet av forsikringen blir gjort oppmerksom på den foreslåtte 
overføringen.  
Hvis forsikringen din er en gruppeavtale, vil Lloyd’s hjelpe deg å gjøre dine forsikringstakere og 
andre begunstigete kjent med forslagene. Kontakt oss hvis du trenger hjelp.
Enhver som mener at de vil bli negativt påvirket av den foreslåtte overføringen, har rett til å delta 
i høringen i britisk High Court planlagt til 18. november 2020 og motsette seg den foreslåtte 
overføringen, enten personlig eller ved representant. Hvis du, eller din representant, planlegger 
å delta i høringen i britisk High Court, vil vi be om at du informerer oss, slik at vi kan holde deg 
informert om eventuelle endringer i høringen, som tid eller dato.
Du kan også fremføre dine innsigelser mot den foreslåtte overføringen via telefon eller skriftlig 
til Lloyd’s ved å bruke kontaktopplysningene nedenfor.Vi vil registrere din innsigelse og formidle 
dette til PRA, FCA, den Uavhengige eksperten og britisk High Court. Mer informasjon om hvordan 
du kan fremlegge bekymringer og protester er tilgjengelig på <Hvordan protestere eller fremlegge 
bekymringer>.

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.2 Jeg kjenner ikke til at jeg har en 
forsikring hos Lloyd's, hva skal 
jeg gjøre?

Forsikringen din, eller en forsikring du er fordringshaver til, er eller har vært tegnet hos Lloyd’s. 
Kontakt din vanlige markedsrepresentant ved hjelp av vårt Market Directory på  
https://www.lloyds.com/.

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.3 Det er andre forsikringstakere 
knyttet til denne forsikringen, vil 
de bli informert?

Med hjelp fra markedsdeltagerne, melder Lloyd’s det vanlige kontaktpunktet for hver overføring av 
forsikring. Når det er andre som er interessent i forsikringen, inkludert de som har en fordelaktig 
interesse, som er kjent for kontaktpunktet, ber Lloyd’s om at de også blir gjort kjent med forslagene.
Hvis du trenger hjelp med å lage meddelelsen, vennligst kontakt oss 

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.4 Forsikringen min har utløpt, 
hvorfor har du varslet meg?

Passiva under visse forsikringer strekker seg utover forsikringens utløpsdato. Som følge av dette 
beholder forsikringstakeren en fordelaktig interesse i forsikringen, og derfor må forsikringstakeren 
underrettes. 

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.5 Blir min forsikring eller noen 
forsikring mindre trygg etter 
overføringen

 Den Uavhengige eksperten har konkludert med at ingen forsikring vil bli vesentlig negativt påvirket 
som et resultat av Ordningen.

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.6 Hva er konsekvensen av 
den foreslåtte overføringen 
og hva skjer på den 
ikrafttredelsesdatoen?

Fra og med ikrafttredelsesdatoen vil alle overføringer av forsikringer, aktiva og passiva overføres til 
Lloyd’s Brussels. Se <Sammendrag av Ordningens vilkår> for mer informasjon.
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3.Konsekvenser av 
overføringen

3.7 Hva om en forsikring dekker 
både EØS- og ikke-EØS-
forsikringstilfeller?

Ordningen, hvis sanksjonert, vil overføre alle forsikringer der forsikringstakeren er bosatt i EØS eller 
der alle forsikringstilfeller for forsikringen er lokalisert i EØS. For de forsikringene hvor en del av 
forsikringstilfellet er i EØS, vil kun EØS-delen av forsikringstilfellet bli overført til Lloyd’s Insurance 
Company S.A. (Lloyd’s Brussels) og overlate ikke-EØS-forsikringstilfellene uanfektet og uendret. For 
tiden vil dette bli anerkjent i EØS under det europeiske forsikringsdirektivet (Solvens II). Forsikringen 
vil forbli intakt – det vil ikke være nødvendig å utstede nye forsikringer. I stedet vil forsikringen bli 
godkjent for å anerkjenne samlokalisering av risiko – EØS og ikke-EØS.

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.8 Blir det noen endringer 
i forsikringens vilkår og 
betingelser?

Nei, bortsett fra at Lloyd’s Insurance Company S.A. (Lloyd’s Brussels) blir assurandør og 
behandlingsansvarlig i forbindelse med EØS-forsikringer. Den foreslåtte overføringen er 
nøye utformet for å sikre at den ikke endrer hvordan forsikringene virker, eller forholdet ditt til 
markedsrepresentanten din.

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.9 Blir forsikringstakerne 
kompensert som følge av Part 
VII-overføringen?

Nei. Ingen kontantfordeler påløper eller utbetales i forbindelse med den foreslåtte overføringen.

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.10 Hva skjer med pågående krav, 
klager, rettssaker og/eller 
voldgifter (inkludert føring av 
passiva)?

All «in-flight»-aktivitet i forbindelse med overføringspolitikk vil bli overtatt av Lloyd’s 
Insurance Company S.A. (Lloyd’s Brussels), med unntak av føring av passiva og andre ikke-
forsikringsforpliktelser (se nedenfor). Se <Sammendrag av ordningens vilkår> for mer informasjon 
om kontinuitet i prosessene.
Eventuelle søksmål eller andre juridiske eller administrative søksmål, krav eller klager vedrørende 
føring av passiva eller andre ikke-forsikringsansvar vil være hos Medlemmene eller deres managing 
agent.
Føring av passiva er enhver passiva som følger av eller oppstår i forbindelse med salg, forvaltning 
eller utførelse av overføring av forsikringer før ikrafttredelsesdatoen av eller på vegne av 
Medlemmet eller en agent for Medlemmet.

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.11 Hvis min forsikring overføres, 
hvem klager jeg til med hensyn 
til salg, forvaltning eller føring av 
min forsikring?

Eventuelle klager vedrørende salg, forvaltning eller føring av overføringsforsikring som oppstod før 
ikrafttredelsesdatoen vil forbli hos Medlemmene eller deres managing agent.  
Prosessen for å sende en slik klage er beskrevet på:  
https://www.lloyds.com/policyholder/policyholder-complaint
Eventuelle klager vedrørende forvaltning eller føring av en overføringsforsikring etter 
ikrafttredelsesdatoen, rettes mot Lloyd’s Brussels. 
Prosessen for en slik klage er beskrevet på: https://www.lloydsbrussels.com/complaints
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3.Konsekvenser av 
overføringen

3.12 Vil kompensasjonsordningen for 
finansielle tjenester (FSCS) gå 
tapt etter overføring?

I store trekk, hvis du er innehaver av en overføringsforsikring som er en «berettiget søker» med et 
«beskyttet krav» for en forsikring som overfører til Lloyd’s Brussels, hvor kravet gjelder en handling 
eller utelukkelse som oppstår før overføringen, så vil dette kravet fortsatt være beskyttet av FSCS i 
tilfelle Lloyd’s Brussels blir insolvent.  
Hvis ditt krav gjelder en handling eller utelukkelse som oppstår etter overføringen skal, fordi Lloyd’s 
Brussels ønsker å ha en autorisert britisk filial, FSCS-dekning fortsatt gjelde for «beskyttede 
krav». Om du for eksempel er en person som har krav på en motorforsikring som overføres til 
Lloyd’s Brussels, bør du fortsatt få fordeler ved FSCS-beskyttelse.Bransjetillatelse fra PRA er ikke 
garantert, selv om det for øyeblikket ikke er grunn til å tro at den ikke vil bli godkjent.I tilfelle Lloyd’s 
Brussels filial i Storbritannia ikke er godkjent, vil FSCS-dekning imidlertid ikke være tilgjengelig for 
slike krav.   
Du kan lese mer om dette i del 7.11 i den Uavhengige ekspertens rapport. 

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.13 Vil tilgangene til ombudsmannen 
for finansielle tjenester («FOS») 
bli borte etter overføring?

I det store og hele, hvis du er innehaver av en overføringsforsikring som er en «berettiget klager» 
(som for eksempel en enkeltperson eller liten bedrift) med en klage over en handling eller 
utelukkelse av et Medlem eller managing agent som skjedde før overføringen, vil din tilgang til FOS 
for en slik klage fortsette etter overføringen. Dersom klagen gjelder en sak som ble overført til 
Lloyd’s Brussels, vil Lloyd’s Brussels være ansvarlig for å svare FOS.Dersom klagen gjelder en sak 
som ikke ble overført til Lloyd’s Brussels (for eksempel føring av passiva som ikke ble overført til 
Lloyd’s Brussels under Ordningen), vil Medlemmet eller managing agent fortsatt være ansvarlig for å 
svare til FOS.
Hvis du er innehaver av en overføringsforsikring som er «berettiget klager» med en klage om en 
handling eller utelukkelse av Lloyd’s Brussels som oppstår etter Overføringen, vil du vanligvis bare 
ha fordelen av FOS-dekning dersom handlingen eller utelukkelsen av Lloyd’s Brussels fant sted i 
Storbritannia. Som et resultat bør du være klar over at det er en risiko for at det er omstendigheter 
hvor du kanskje ikke har tilgang til FOS for en slik klage etter overføringen. Du kan lese mer om 
dette i del 2 og 7 i den Uavhengige ekspertens rapport.

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.14 Lloyd’s har uttalt at selskapet 
vil «betale alle gyldige krav».
Hvordan vil selskapet oppnå 
det?

Part VII-prosessen, som beskrevet ovenfor, vil innføre en EØS-kompatibel oppfylling av krav-prosess 
som vil gjøre det mulig å betale gyldige EØS-krav på samme måte som før overføring og på samme 
måte som ikke-EØS-krav. Det vil ikke bli noen endringer i måten krav skal meldes.
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3.Konsekvenser av 
overføringen

3.15 Vil beskyttelsen av Lloyd's 
sikkerhetskjede gå tapt etter 
overføringen?

Lloyd’s sikkerhetskjede består av tre ledd:
i. Aktiva på syndikatnivå
ii. Medlemmenes fond holdt hos Lloyd’s, og
iii. Lloyd’s sentrale aktiva (inkludert Sentralfondet).
De to første leddene holdes i fond primært til fordel for Forsikringstakere, og de kan bare brukes til 
å avgjøre et Medlems aktiva for forsikringer enten tegnet direkte av det medlemmet eller reassurert 
av det medlemmet gjennom reassuranse til avsluttet.
Det tredje leddet inneholder gjensidige aktiva som holdes av Lloyd’s, og som er tilgjengelige, 
underlagt Lloyd’s forgodtbefinnende, for å dekke eventuelle Medlemmers forsikringsaktiva, som ikke 
kan dekkes av noen av Medlemmenes egenkapital.
Etter overføringen vil en forsikringstaker ha krav mot Lloyd’s Brussels som igjen vil ha reassuranse 
med medlemmer av syndikater.Lloyd’s vil fortsatt ha rett til å bruke Sentralfondet til å støtte disse 
medlemmene i tilfelle de trenger det for å sikre at deres Lloyd’s assurandørforpliktelser blir oppfylt 
(inkludert, men ikke begrenset til, deres reassuransegjeld til Lloyd’s Brussel).

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.16 Må forsikringer fornyes – vil ikke 
det vise seg å være upraktisk?

Fordelen med Part VII-overføringen er at kontrakter ikke krever fornyelse.Ingen anerkjennelse, 
aksept eller underskrift er påkrevd av den kontraherende part – kontraktene, med forbehold 
av godkjennelse og beskyttelse beskrevet ovenfor, overføres automatisk og ugjenkallelig på 
Ordningens ikrafttredelsesdato, etter sanksjon (godkjennelse) av High Court i England og Wales.

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.17 Hvordan vil begrensninger og 
delbegrensninger for delte 
forsikringer fordeles?

Direkte på linje med gjeldende business-as-usual på et risikovektet grunnlag. Begrensninger 
og delbegrensninger gjelder på samme måte, og for samme mengder etter overføring som før 
overføring.

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.18 Hva er skattekonsekvensene for 
syndikater?

Det er ikke forventet at det vil bli noen negative skatteresultat for syndikater som følge av 
Ordningen.Vi fortsetter imidlertid å diskutere skattebehandling med beholdte rådgivere og HMRC, 
og vil gi ytterligere oppdateringer på dette spørsmålet når vi går gjennom prosessen.

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.19 Vil overføringsforslagene påvirke 
forsikringstakernes skatt?

Den foreslåtte overføringen forventes å være skattenøytral for forsikringstakere.Vi fortsetter 
imidlertid å diskutere skattebehandling med beholdte rådgivere og HMRC, og vil gi ytterligere 
oppdateringer på dette spørsmålet når vi går gjennom prosessen.

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.20 Hva er reassuranseforslagene? Det er foreslått at syndikatenes avgitte reassurandør i forbindelse med EØS-forsikringer, gjennom 
en ordre som skal gjøres av britisk High Court som en del av sanksjoneringen av Ordningen, blir 
omgjort til retrocesjonskontrakter som kommer i tillegg til en 100 % kvoteandelsavtale som skal 
inngås mellom Lloyd’s Brussels og Syndikatene.

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.21 Hva med ikke-EØS-
reassurandører, hvordan 
påvirkes de?

Hvis en ikke-EØS (basert) reassurandør gir dekning for EØS-forsikringer, gjennom en ordre som 
skal gjøres av britisk High Court som ledd i å sanksjonere Ordningen, vil deres forsikringer bli 
konvertert til retrocesjonsdekning som kommer i tillegg til kvoteandelsavtalen som skal inngås 
mellom Lloyd’s Brussel og Syndikatene. Hvis en ikke-EØS-basert reassurandør ikke gir dekning for 
EØS-forsikringer, vil det ikke være noen endring i deres stilling.
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3.Konsekvenser av 
overføringen

3.22 Må vi omforhandle alle våre 
reassuransekontrakter?

Nei. Eksisterende avgitt reassuranseforsikringer for tiden i bruk i forbindelse med Overføring av 
forsikringene vil ikke bli overført under Part VII-overføringen. I stedet vil de bli konvertert ved bruk av 
lov under ordningen til retrocesjonsdekning som kommer i tillegg til kvoteaksjeloven mellom Lloyd’s 
Brussels og syndikatene. 

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.23 Hvem betaler for overføringen? Eventuelle direkte kostnader pådratt av Lloyd’s som kreves for å gjennomføre den foreslåtte 
overføringen, vil bli dekket av Lloyd’s. Forsikringstakerne vil ikke betale noe av kostnadene forbundet 
med den foreslåtte overføringen.

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.24 Hva er konsekvensene av 
overføringen?

Overføringen vil bidra til å sikre at EØS-politikk kan håndteres etter Brexit, inkludert betaling av 
krav. Den foreslåtte overføringen endrer ikke vilkårene for forsikringene, bortsett fra at Lloyd’s 
Brussels blir assurandør og behandlingsansvarlig i forbindelse med EØS-forsikringer. Den foreslåtte 
overføringen er nøye utformet for å sikre at den ikke endrer hvordan forsikringene virker, eller 
forholdet ditt til markedsrepresentanten din. Du vil ikke se noen direkte administrative endringer 
som følge av den foreslåtte overføringen. Prosessen for å gjøre krav og eventuelle utbetalinger 
som kan være forutsatt i forbindelse med avregning av et gyldig krav påvirkes derfor ikke av 
den foreslåtte overføringen. Fortsett å korrespondere med din vanlige markedsrepresentant og 
rapportere krav på vanlig måte.

3.Konsekvenser av 
overføringen

3.25 Hvordan får jeg oppdateringer? Vi anbefaler at du fortsetter å følge viktige oppdateringer på dette nettstedet <Viktige 
oppdateringer>. 
Vi vil holde den oppdatert mens vi går gjennom overføringsprosessen, inkludert detaljer om 
eventuelle endringer i rettens høringstider og utfall.Vi vil også publisere en kopi av den Uavhengige 
ekspertens tilleggsrapport i løpet av november 2020. 

4.Varsel til 
forsikringstakere

4.1 Kan jeg motsette meg 
overføringen?

Enhver som mener at de vil bli negativt påvirket av den foreslåtte overføringen, har rett til å delta 
i høringen i britisk High Court planlagt til 18. november 2020 og motsette seg den foreslåtte 
overføringen, enten personlig eller ved representant.Hvis du, eller din representant, planlegger 
å delta i høringen i britisk High Court, vil vi be om at du informerer oss, slik at vi kan holde deg 
informert om eventuelle endringer i høringen, som tid eller dato.
Du kan også fremføre dine innsigelser mot den foreslåtte overføringen via telefon eller skriftlig til 
Lloyd’s ved å bruke opplysningene her <Hvordan kontakte oss>.
Vi vil registrere din innsigelse og formidle dette til PRA, FCA, den Uavhengige eksperten og britisk 
High Court. Mer informasjon om hvordan du kan fremlegge bekymringer og protester er tilgjengelig 
på <Hvordan protestere eller fremlegge bekymringer>.

4.Varsel til 
forsikringstakere

4.2 Hvorfor skriver dere til meg? Kravene i Part VII inkluderer varsel til alle direkte forsikringstakere.Informasjon gitt til Lloyd’s 
indikerer at du er eller har vært en forsikringstaker av en forsikring tegnet hos Lloyd’s. Vi har, hvor 
det er praktisk mulig, gitt en melding til forsikringstakerne for å gjøre dem oppmerksomme på den 
foreslåtte overføringen og deres rett til å delta i søksmål.



5.Lloyd’s 5.1 Hva er Lloyd's? Lloyd’s of London (Lloyd’s) er et forsikrings- og reassuransemarked lokalisert i London City.Lloyd’s 
er ikke et forsikringsselskap, men mer en korporasjon ledet av Lloyd’s Act of 1871.Lloyd’s er verdens 
spesialforsikrings- og reassuransemarked.Under vårt globalt anerkjente navn, fungerer vi som 
markedets vokter. 
Støttet av mangfoldig global kapital og utmerkede økonomiske rangeringer, jobber Lloyd’s med 
et globalt nettverk for å få vekst i den forsikrede verden, bygge motstandskraft i lokalsamfunn og 
styrke global økonomisk vekst.

5.Lloyd’s 5.2 Hvem er Medlemmene? Medlemmene er forsikringsmedlemmer, tidligere forsikringsmedlemmer eller eiendommer til 
tidligere forsikringsmedlemmer hos Lloyd’s som drev med skadeforretning hos Lloyd’s for noen 
eller alle regnskapsårene 1993-2020.Medlemmer gir økonomisk støtte til (re)assuranseforsikringer 
tegnet hos Lloyd’s. Fungerer som en delvis gjensidig markedsplass med flere medlemmer, gruppert i 
syndikater, som kommer sammen for å samle og spre risiko. 
Forsikringsmedlemmene er en samling av både selskaper og privatpersoner (enkeltmedlemmer er 
også kjent som «Navnene»).Medlemmene omtales som «sammenslutningen av forsikringsbærere 
kjent som Lloyd’s» i henhold til EU-direktiv 2009/138/EF (Solvens II-direktivet).Solvens II-direktivet 
bestemmer at «sammenslutningen av forsikringsbærere kjent som Lloyd’s» er et autorisert 
EU-forsikringsselskap.Dette betyr at en enkelt tillatelse dekker alle Lloyd’s medlemmer.Som et 
resultat av denne tillatelsen har medlemmene vært i stand til å tegne forsikring av EØS-basert 
forsikringstilfelle avhengig av Solvens II-passrettigheter.     
Medlemmene er representert med denne foreslåtte overføringsordningen av Lloyd’s som 
formål. I henhold til Lloyd’s Order attesterte Lloyd’s Council den 20. september 2018 at Lloyd’s 
har myndighet til å fungere som avhender på vegne av Medlemmene i forbindelse med denne 
Ordningen.
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