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

Převod Lloyd’s po Brexitu
Část VII Oznámení
Referenční příručka pojistníka / často kladené dotazy

zveřejnit na Lloyds.com/brexittransfer/faq

Kategorie Ref. Dotaz Odpověď

1. Důvody / Brexit 1.1 Co je Brexit? Brexit je odchodem Spojeného království z Evropské unie. Po referendu v červnu 2016 britská vláda 
oficiálně oznámila odchod země v březnu 2017 a zahájila proces, který byl ukončen odchodem Británie 
z EHP ke dni 31. ledna 2020. Odchod je podmíněn přechodným obdobím, které má skončit 31. prosince 
2020.  

1. Důvody / Brexit 1.2 Co je pojistná smlouva EHP? Smlouva o neživotním pojištění přiřazená období v účetních letech 1993 až 2020 (včetně), která se týká 
(nebo obsahuje prvek) rizika EHP, ať už z důvodu pobytu pojistníka nebo místa pojištěného rizika, takže 
taková pojistná smlouva (nebo příslušná část) nemůže být po Brexitu řízena ze Spojeného království bez 
porušení právních nebo regulačních požadavků. 
Pojistné smlouvy, které podléhají regulačním licencím společnosti Lloyd‘s v Austrálii, Kanadě, Hong-
kongu, Singapuru, Jižní Africe a/nebo Švýcarsku, ovšem převedeny nebudou.

1. Důvody / Brexit 1.3 Proč nemůže moje pojistná 
smlouva EHP zůstat tam, kde je?

Veškeré pojistné smlouvy EHP (jiné než některé vyloučené pojistné smlouvy) musí být převedeny do 
pojišťovny regulované EHP, aby bylo možné provádět odpovídající průběžnou obsluhu této pojistné 
smlouvy, včetně platby jakýchkoli platných nároků. 
Jinak hrozí, že po skončení přechodného období Brexitu, které se nyní očekává 31. prosince 2020, 
nebude společnost Lloyd’s moci legálně obsluhovat vaši pojistnou smlouvu, včetně vyplácení platných 
nároků.

1. Důvody / Brexit 1.4 Co je EHP? EHP znamená Evropský hospodářský prostor tak, jak je zřízen Dohodou o Evropském hospodář-ském 
prostoru (94/1/EHS, ES), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou Spojeného království, a zahrnuje 
30 států: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kyperská republika, Česká republika, Dánsko, 
Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, 
Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 
Španělsko a Švédsko.

1. Důvody / Brexit 1.5 Co je přechodné období a jaké 
je datum ukončení pře-chodného 
období?

Velká Británie a vedoucí představitelé EU uzavřeli 17. října 2019 dohodu o odchodu Spojeného království 
a Severního Irska z EU, která vstoupila v platnost 1. února 2020. Tato dohoda zahrnuje přechodné období, 
během kterého bude existovat právní a regulační kontinuita mezi Spojeným královstvím a EU na základě 
stávajících pravidel od data odchodu Spojeného království z EU (31. ledna 2020) až do uplynutí tohoto 
období (datum ukončení přechodného období). Přechodné období má nyní skončit 31. prosince 2020.
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1. Důvody / Brexit 1.6 Proč má společnost Lloyd’s 
Insurance Company sídlo v 
Bruselu?

Společnost Lloyd‘s pečlivě uvážila výběr místa pro svou pojišťovnu v EHP. Jedním z klíčových faktorů 
při jeho konečném výběru byla možnost 100% zajištění podnikání, jehož převedení navrhujeme, a u 
kterých nebyla k dispozici možnost u ostatních zvažovaných států EHP, zpět na syndikáty. Společnost 
Lloyd’s Brussels je oprávněna Národní bankou Belgie (NBB) jako pojistitel uzavírat různé třídy neživotního 
pojištění (zajištění) za účelem provozování tohoto podnikání v rámci EHP buď na základě svobody 
usazování nebo svobody poskytování služeb, s 19 pobočkami v celé EHP. Společnost Lloyd‘s má dobré 
vztahy s belgickými regulačními orgány, NBB a Úřadem pro finanční služby a trhy. Belgický regulační 
režim rovněž zahrnuje směrnici o solventnosti II a nabízí tak podobnou obezřet-nostní regulační ochranu 
jako současný britský režim.   

1. Důvody / Brexit 1.7 Musí dojít k převodu dle části VII 
a byly zvažovány i jiné možnosti?

Ano. Žádné jiné možnosti, které byly zvažovány, neposkytují stejnou právní jistotu a právoplatnost, jakou 
přináší převod dle části VII před datem ukončení přechodného období. Žádná jiná řešení adekvátně 
neřeší ztrátu pasových práv a regulační riziko, které vytvořil Brexit pro společnost Lloyd‘s a její pojistníky.

1. Důvody / Brexit 1.8 Jak se o tom správní rada a 
představenstvo společnosti 
Lloyd‘s rozhodly a proč se 
rozhodly učinit to až nyní?

Po referendu v červnu 2016 a oficiálním oznámení britské vlády o zamýšleném odchodu země z EHP 
komise zvažovalo představenstvo několik scénářů. Po dalším zvážení příspěvku EIOPA a britských 
regulačních orgánů schválila správní rada a představenstvo v červnu 2018 navrhovaný pří-stup k 
převodu, neboť tento převod přináší nejjistější a právoplatný výsledek. Zatímco někteří pojistitelé již 
pokročili s podobnými Brexitovými převodními plány, pozice na trhu Lloyd‘s je unikátní a to bylo třeba před 
pokračováním v procesu plně zvážit.  

1. Důvody / Brexit 1.9 Co se stane, pokud dojde 
k prodloužení současného 
přechodného období, bude 
část VII pokračovat tak, jak je 
v současnosti plánováno ve 
stejném časovém rámci?

Prodloužené přechodné období za stejných podmínek jako současný přechod bude i nadále vyžadovat 
řešení pozice EHP v oblasti nároků, i když k tomu dojde později. V očekávání požadavku na kon-
tinuitu služeb, který vznikne později, a s cílem využít právní jistoty, která existuje před datem ukončení 
přechodného období, bude převod pokračovat v souladu se současnými plány. Vláda Spojeného 
království uvedla, že nehodlá žádat o prodloužení přechodného období a britský parlament přijal právní 
předpisy, které tento záměr také provedou.

1. Důvody / Brexit 1.10 Co se navrhuje a proč? Navrhuje se, aby neživotní pojistné smlouvy EHP (nebo jejich části) přidělené na období v účetních letech 
1993 až 2020 (včetně) byly převedeny na společnost Lloyd’s Insurance Company S.A. v Bruselu (Lloyd’s 
Brussels), plně vlastněnou dceřinou společnost společnosti Lloyd’s. 
Pojistné smlouvy, které podléhají regulačním licencím společnosti Lloyd‘s v Austrálii, Kanadě, Hong-
kongu, Singapuru, Jižní Africe a/nebo Švýcarsku, ovšem převáděny nebudou.
Po skončení přechodného období, jehož konec se nyní očekává ke dni 31. prosince 2020, nemusí být 
členové společnosti Lloyd‘s schopni provádět stávající podnikání EHP bez porušení právních nebo 
regulačních předpisů v různých členských státech EHP, jelikož skončí platnost pasových práv. Bylo 
zajištěno nové podnikání prostřednictvím společnosti Lloyd’s Brussels: upisování nových a obnovování 
neživotního pojištění EHP od 1. ledna 2019.  

1. Důvody / Brexit 1.11 Proč se systém nevztahuje na 
životní pojištění?

Životní pojištění tvoří jen velmi malou část pojištění upisovaných členy. Takové podnikání nemůže být 
zahrnuto do navrhovaného převodu, protože společnost Lloyd's Brussels není a nemůže být oprávněna 
k podnikání v oblasti životního pojištění. Dotčení manažeři plánují po Brexitu vlastní řešení pro správu 
životního pojištění.
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1. Důvody / Brexit 1.12 Proč došlo k předběžnému 
slyšení u Nejvyššího soudu 
20. listopadu 2018 a jaký byl 
výsledek?

V roce 2018 jsme uspořádali předběžné slyšení u Nejvyššího soudu ve snaze o vyjasnění některých 
klíčových zásad, které podporují přístup společnosti Lloyd‘s k převodu vzhledem k unikátní velikosti, 
povaze a složitosti trhu Lloyd‘s a navrhovanému převodu dle VII. 
Klíčové body nezávazného rozhodnutí soudu (výsledek) byly následující: 
(1) převod by mohl probíhat jako jednotný převod jménem všech členů společnosti Lloyd’S od roku 1993 
(upozorňujeme, že za tímto účelem správní rada společnosti Lloyd’s vydala členům pokyny na svém 
zasedání v září 2018);
(2) převod je centrálně koordinován společností Lloyd’s;
(3) převod se týká veškerého podnikání EHP, kde manažeři nebudou moci toto podnikání po Brexitu 
obsluhovat („převáděné podnikání“);
(4) identifikace určitého převáděného podnikání bude možná až po datu převodu, pokud se objeví nároky; 
a
(5) pojistné smlouvy, které zahrnují jak rizika v EHP, tak mimo EHP, budou rozděleny. 
Toto předběžné slyšení přineslo pro společnost Lloyd’s velmi pozitivní výsledek, protože nám umož-nilo 
postupovat tak, jak jsme plánovali, za předpokladu následných schválení regulačními orgány a Nejvyšším 
soudem.       

1. Důvody / Brexit 1.13 Jaký na to má názor Evrop-
ský orgán pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění 
(„EIOPA“)?

EIOPA vyzvala pojistitele a tržní orgány, aby jednaly vzhledem k možné nejistotě podnikatelského a 
regulačního režimu po Brexitu.
Dne 28. února 2020 PRA také napsala firmám (včetně společnosti Lloyd’s) s nesplacenými evropskými 
závazky, v nichž upozornila na postoj EIOPA a varovala před závislostí na přechodných opatřeních a 
závislostí na domácích režimech po odchodu z EU..

1. Důvody / Brexit 1.14 Jaký je názor národních 
kompetenčních orgánů 
(„vnitrostátní dohledové orgány“)?

Regulátoři EHP budou pokračovat v dodržování protokolů o převodu oblasti pojištění během dohodnutého 
přechodného období po Brexitu, neboť právo EU nadále platí. Společnost Lloyd’s spolupracuje také s 
americkými regulátory.

1. Důvody / Brexit 1.15 Proč jsou ze schématu vy-
loučeny některé jurisdikce?

Pojistné smlouvy spojené s Austrálií, Kanadou, Hongkongem, Singapurem, Jihoafrickou republikou a 
Švýcarskem (vyloučené jurisdikce) byly ze schématu vyloučeny, protože podléhají licenčním požadavkům, 
které se vztahují na podnikání společnosti Lloyd’s jako celek, což znemožňuje nebo brání provedení 
převodu pojistných smluv na společnost Lloyd’s Brussels. Tyto požadavky zahrnují země, které ukládají 
místní svěřenské smlouvy nebo jiné depozitní dohody.

1. Důvody / Brexit 1.16 Jaké jsou tyto vyloučené 
jurisdikce?

Austrálie, Kanada, Hong Kong, Singapur, Jižní Afrika a Švýcarsko

1. Důvody / Brexit 1.17 Jsou Spojené státy vylouče-nou 
jurisdikcí?

Ne. Pojistné smlouvy EHP, které buď pokrývají riziko USA nebo které pokrývají riziko EHP, ale byly vydány 
americkému pojistníkovi, budou tomuto schématu podléhat.

2. Proces převodu 2.1 Co je datum účinnosti? Datum účinnosti znamená čas a datum, kdy se schéma převodu stane účinným. Aktuálně se očeká-vá, že 
to bude přibližně 30. prosince 2020.  

2. Proces převodu 2.2 Co je schéma? Schéma je dokument, který stanoví podmínky převodu. Jde o právní dokument, který schválil Nejvyšší 
soud Anglie a Walesu.  
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2. Proces převodu 2.3 Kdo je převodce? Členové, kteří jsou zastoupeni pro účely tohoto schématu společností Lloyd’S. V souladu s příkazem 
společnosti Lloyd’s dne 20. září 2018 správní rada společnosti Lloyd’s potvrdila, že společnost Lloyd‘s má 
pravomoc jednat jménem členů jako převodce pro účely tohoto Schématu.

2. Proces převodu 2.4 Kdo je nabyvatel? Nabyvatelem je společnost Lloyd’s Insurance Company S.A (Lloyd’s Brussels), což je pojišťovna se 
sídlem v Belgii, která je plně vlastněnou dceřinou společností společnosti Lloyd’s. Jako pojišťovna má 
oprávnění Národní banky Belgie. Nabyvatel je podle belgického práva oprávněn vykonávat a provozovat 
pojišťovnictví ve všech státech EHP pro stejné třídy pojištění, které na něj mají být převedeny v rámci 
schématu  

2. Proces převodu 2.5 Co je převod pojištění (část VII)? Část VII zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 vyžaduje, aby převody pojištění byly 
prováděny prostřednictvím schématu převodu pojištění, na nějž dohlíží Nejvyšší soud Anglie a Walesu. 
Část VII v současné době umožňuje převod pojištění z pojistitele regulovaného v Británii do pojišťovny 
EHP bez nutnosti individuální novely pojistné smlouvy nebo souhlasu pojistníka. Část VII také pokrývá 
podnikání společnosti Lloyd’s London. Jedná se o společný právní mechanismus používaný pro 
restrukturalizaci pojištění, v tomto případě umožňující převod neživotních rizik EHP a oddělení neživotních 
rizik EHP od neživotních rizik EHP a převod na společnost Lloyd’s Brussels. Část VII využila řada dalších 
britských pojistitelů v souvislosti s Brexitem k převodu pojistných smluv EHP na ev-ropské pojistitele.

2. Proces převodu 2.6 Jaký je právní proces pro 
provedení navrhovaného 
převodu?

Podle části VII bude od Nejvyššího soudu Anglie a Walesu požadováno, aby schválil (potvrdil) schéma, 
které provádí převod podnikání ve vymezeném rozsahu. Existují dvě samostatná soudní jednání, 
oddělená oznamovacím řízením pro pojistníka a další zúčastněné strany. Oznamovací řízení je podle 
právních předpisů povinné a regulační rámec pro část VII dává pojistníkům a dalším dotčeným osobám 
právo vznést proti schématu námitku. 
Soud přijímá rozhodnutí na základě předložených důkazů – výpovědi svědků (včetně komunikačních 
návrhů a jakýchkoli odchylek od požadavku informovat určité strany), schématu, zprávy sou-du od 
nezávislého odborníka (IE), návrhu příkazů, odpovědí a námitek (jsou-li jaké) od pojistníků a podpůrné 
pomocné dokumentace. 
Očekává se také, že úřad pro obezřetnostní regulaci (PRA) a úřad pro finanční řízení (FCA) vypracují pro 
každé slyšení soudní zprávu. Společnost Lloyd’s bude na slyšení zastoupena právním zástupcem (QC) 
a PRA a FCA mají právo být zastoupeny podobně. QC společnosti Lloyd’s představí své argumenty a 
soudce vyslechne úřady PRA a FCA. Pojistníci mohou být u soudu přítomni osobně nebo být zastupováni. 
Veškeré námitky pojistníků přijaté po provedení oznámení budou posouzeny PRA, FCA a IE a u soudu. 
Pokud bude schéma potvrzeno, soud vydá orazítkovaný soudní příkaz, který poskytuje převodu plný 
účinek podle zákona – převod je považován za uskutečněný k uvedenému datu účinnosti schématu, což 
je v současnosti 30. prosince 2020.

2. Proces převodu 2.7 Kdy a kam bude podnikání 
převedeno?

Navrhované datum převodu je 30. prosince 2020, což představuje krátké období před očekávaným 
koncem přechodného období 31. prosince 2020. To umožní řádnou kontinuitu obsluhování smluv. K 
datu účinnosti budou převáděné |pojistné smlouvy EEA převedeny na společnost Lloyd’s Brussels. Aby 
se zabránilo případným zpožděním při provádění více převodů, bylo rozhodnuto, že efektivnější bude 
soustředění pojistných smluv EHP na jedno místo (Brusel).
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2. Proces převodu 2.8 Kdo je nezávislý odborník, jaké 
jsou jejich povinnosti a kdo platí 
za jeho práci?

IE je pan Carmine Papa, zkušený odborník v této oblasti. Carmine Papa je partnerem společnosti PKF 
Littlejohn LLP a od roku 1983 se podílí na auditních a poradenských službách pro společnosti Lloyd‘S 
a londýnský trh pojištění. Pracoval se syndikáty, pojišťovnami, manažery a členy společnosti Lloyd‘s. 
Carmine poskytoval poradenství při zakládání nových syndikátů, tak pojistných manažerů, a má bohaté 
zkušenosti se společností Lloyd‘s a trhem. Carmine může zajistit další odborné znalosti ze společnosti 
PKF Littlejohn a má dále přístup k odborným pojistným konzultačním zdrojům. 
Jeho jmenování schválil PRA po konzultaci s FCA. Před dokončením své zprávy bude IE úzce 
spolupracovat s PRA, FCA a NBB. IE je povinen posoudit, zda bude nějaká skupina pojistníků nebo jiných 
zúčastněných stran schématem významně nepříznivě ovlivněna. IE odpovídá Nejvyšším soudu. I když 
je IE schválen úřadem PRA po konzultaci s FCA a konečným způsobem odpovídá Nejvyššímu soudu, 
společnost Lloyd’s uhradí veškeré jeho náklady.     

2. Proces převodu 2.9 Kdy a kde bude Nejvyšší soud 
projednávat navrhovaný převod?

Jsou naplánována dvě slyšení:
1. Směrné (počáteční) slyšení – 12. května 2020; a
2. Potvrzovací (závěrečné) slyšení – 18. listopadu 2020.
V případě potvrzení by pak schéma vstoupilo v platnost 30. prosince 2020. Od 31. prosince 2020 budou 
pojistné smlouvy EHP (nebo jejich část) převedeny na společnost Lloyd’s Brussels.   

2. Proces převodu 2.10 Jsou pojistníci oprávněni hlasovat 
o těchto návrzích?

Ne. Nejde o valnou hromadu akcionářů – nejsou zde žádná hlasovací práva. Pojistníci a kdokoliv jiný, 
kdo se domnívá, že by byl provedením převodu dle části VII nepříznivě ovlivněn, má právo vznést proti 
návrhům námitky. Další informace viz <Jak podat námitku nebo vznést obavy>.

2. Proces převodu 2.11 Může být část VII zablokována? Rozhodnutí o schválení převodu pojištění podle části VII zákona o finančních službách a trzích z roku 
2000 (FSMA) je na uvážení Nejvyššího soudu. Část VII FSMA je mocný legislativní proces. Existuje řada 
silných záruk/povinností, které, pokud nejsou splněny, mohou zabránit tomu, aby k části VII částečně 
nebo úplně došlo. Pokud nejsou požadavky FSMA splněny k uspokojení soudu, nemůže být toto schéma 
soudem potvrzeno.   
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2. Proces převodu 2.12 Jaké záruky v procesu převodu 
existují?

Záruky jsou zákonné i regulační a proces části VII zahrnuje čtyři klíčové záruky: 
1) Nezávislý odborník (IE). Nesporný odborník na dané odvětví, jehož jmenování schválil úřad pro 
obezřetnostní regulaci (PRA) po konzultaci s úřadem pro finanční řízení (FCA). IE odpovídá Nejvyššímu 
soudu. IE musí určit, zda v důsledku převodu neutrpí pojistníci „výrazným nepříznivým účinkem“. 
2) Oznámení pojistníkům a jejich právo účastnit se řízení a také vznášet námitky. Legislativa části VII 
vyžaduje, aby byli o navrhovaném převodu předem informováni všichni přímí pojistníci (i když je možné 
požadovat odchylky od požadavku informovat některé pojistníky a další zúčastněné strany). Pojistníci 
musí obdržet oznámení o převodu „ne méně než šest týdnů“ předem a mají právo na dotaz nebo námitku 
ohledně převodu. Mají také právo být zastoupeni u soudu nebo se jej zúčastnit. 
3) Regulátoři - proces konzultace s úřady PRA a FCA je dlouhý a podrobný. PRA musí být spokojen s 
obezřetnostními aspekty schématu s ohledem na zákonné cíle PRA; FCA s vedením a zejména s aspekty 
informování (oznámení) pojistníků o schématu. Oba úřady budou mít k dispozici základní dokumenty 
a v případě potřeby se k nim vyjádří, např. ke schématu, právnímu oznámení, strategii oznamování 
pojistníkům a zprávám nezávislého odborníka.
Oba regulátoři budou vydávat samostatné zprávy pro jednání Nejvyššího soudu. Očekává se, že oba 
regulátory bude zastupovat u Nejvyššího soudu advokát. 
4) Nejvyšší soud – soud náležitě zváží navrhovaný převod po přezkoumání všech základních dokumentů, 
zpráv PRA a FCA a odpovědí pojistníků a dalších zúčastněných stran, zejména jakýchkoli námitek k 
návrhům.     

2. Proces převodu 2.13 Přezkoumaly návrhy úřady PRA 
nebo FCA?

Úřady PRA a FCA byly a budou konzultovány a vyhodnocují naše návrhy. Oba jsou nedílnou součástí 
legislativního procesu. Každý z nich předloží zprávy k posouzení Nejvyššímu soudu a nakonec se budou 
dotazovány, zda nemají proti návrhům námitky. Nejvyšší soud bude spoléhat na jejich samostatná zjištění, 
zejména pokud jde o obezřetnostní aspekty schématu a dodržování příslušných předpisů týkajících se 
převodů dle části VII a podnikání a provádění oznamovacího řízení pojistní-kům.   

2. Proces převodu 2.14 Jaký je na to názor Národní 
banky Belgie a Belgického úřadu 
pro finanční služby a trhy?

Společnost Lloyd’s Brussels je povinna konzultovat s Národní bankou Belgie (NBB) a úřadem pro finanční 
služby a trhy podobně jako s úřady PRA a FCA. Dosud naše návrhy podpořily. Očekáváme, že NBB bude 
návrhy i nadále přezkoumávat po datu účinnosti. 

2.15 Boli tieto návrhy prediskutované 
s britským daňovým úradom 
(HMRC)?

Áno. HMRC si však obvykle vyhradzuje svoj názor, kým neuvidí konečné verzie Schémy a Správu 
nezávislého experta. 

2. Proces realizácie 
prevodu

2.16 Ktoré zákony budú upravovať 
poistné nároky týkajúce sa 
prevádzaných poistných zmlúv?

Zmluvy boli uzatvorené zvyčajne podľa anglického práva. 
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3. Dopady převodu 3.1 Co se ode mně vyžaduje? Jelikož jste pojistníkem pojistné smlouvy, která by mohla být převedena, nebo jiná dotčená strana, 
žádáme vás, abyste se s návrhy seznámili. Přečtěte si prosím všechny informace dostupné na této 
webové stránce a zajistěte, aby každý, na koho se pojistná smlouva vztahuje, byl o navrhovaném převodu 
informován. 
Pokud je vaše pojistná smlouva skupinovou smlouvou, společnost Lloyd’s vám poskytne podporu při 
informování vašich pojistníků a dalších oprávněných osob o těchto návrzích. Pokud potřebujete podporu, 
obraťte se na nás.
Každý, kdo se domnívá, že by byl navrhovaným převodem nepříznivě ovlivněn, má právo zúčastnit se 
slyšení Nejvyššího soudu naplánovaného na 18. listopadu 2020 a vznést námitku proti navrhovanému 
převodu, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Pokud vy nebo váš zástupce plánujete 
zúčastnit se slyšení u Nejvyššího soudu, požádali bychom vás, abyste nás informovali, abychom vás 
mohli informovat o jakýchkoli změnách slyšení, jako je např. čas nebo datum.
Můžete také vznést námitku proti navrhovanému převodu telefonicky nebo písemně u společnosti Lloyd’s 
pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Vaši námitku zaznamenáme a sdělíme ji úřadu PRA, FCA, 
nezávislému odborníkovi a Nejvyššímu soudu. Více informací o tom, jak vznést jakékoli obavy a námitky 
jsou k dispozici na <Jak podat námitku nebo vznést obavy>. 

3. Dopady převodu 3.2 Nevím o tom, že bych měl 
pojistnou smlouvu u společ-nosti 
Lloyd‘S, jak mám po-stupovat?

Vaše pojistná smlouva, nebo pojistná smlouva, jejíž jste nárokující osobou, je nebo v minulosti byla 
upsána u společnosti Lloyd’s. Prosím, kontaktujte svého běžného pojistného manažera pomocí na-šeho 
tržního adresáře na adrese https://www.lloyds.com/.

3. Dopady převodu 3.3 K této pojistné smlouvě při-
pojeni i další pojistitelé. Bu-dou 
informováni?

S pomocí účastníků trhu informuje Lloyd’s obvyklé kontaktní místo pro každou převáděnou pojist-
nou smlouvu. Tam, kde existují jiné strany se zájmem na pojistné smlouvě, včetně stran se zájmem 
příjemce, které jsou známé na kontaktním místě, společnost Lloyd‘s požaduje, aby byly o návrzích také 
informovány. Pokud potřebujete pomoc při podávání oznámení, pak se na nás obraťte   

3. Dopady převodu 3.4 Moje pojistná smlouva vypr-šela, 
proč jste mě informo-vali?

Odpovědnost podle některých pojistných smluv přesahuje datum vypršení příslušné pojistné smlouvy. 
V důsledku toho si pojistitel zachovává zájem příjemce na pojistné smlouvě, a proto musí být pojistník 
informován.   

3. Dopady převodu 3.5 Bude moje nebo jakákoliv 
pojistná smlouva po převodu 
méně zajištěná?

Nezávislý odborník dospěl k závěru, že žádná pojistná smlouva nebude v důsledku schématu významně 
nepříznivě ovlivněna.

3. Dopady převodu 3.6 Jaký je účinek navrhované-ho 
převodu a co se stane k datu 
účinnosti?

K datu účinnosti budou všechny převáděné pojistné smlouvy, převáděná aktiva a převáděná pasiva 
převedeny na společnost Lloyd’s Brussels. Více informací je uvedeno v části <Shrnutí podmínek 
schématu>.
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3. Dopady převodu 3.7 Co když se pojistná smlouva týká 
rizik EHP i rizik mimo EHP?

Schéma, bude-li schváleno, převede všechny pojistné smlouvy, kde má pojistník sídlo v EHP, nebo kde 
se všechna rizika týkající se pojistné smlouvy nacházejí v EHP. V případě pojistných smluv, kde je část 
rizika v EHP, bude na společnost Lloyd’s Insurance Company S.A. (Lloyd’s Brussels) převeden pouze 
prvek rizika v EHP a rizika mimo EHP zůstanou nepřevedena a bez změny. V současné době bude toto 
uznáno v EHP v rámci evropské směrnice o pojištění (solventnost II). Pojistná smlouva zůstane nedotčená 
– nebudou muset být vydány nové pojistné smlouvy. Místo toho bude pojistná smlouva schválena s cílem 
uznání kolokace rizika – EHP a mimo EHP.

3. Dopady převodu 3.8 Dojde k nějakým změnám 
podmínek pojistné smlouvy?

Ne, kromě toho, že pojistitelem a správcem údajů v souvislosti s pojistnými smlouvami EHP se stane 
společnost Lloyd’s Insurance Company S.A. (Lloyd’s Brussels). Navrhovaný převod byl pečlivě navržen 
tak, aby neměnil způsob fungování pojistných smluv ani váš vztah s vaším tržním zástupcem.

3. Dopady převodu 3.9 Budou pojistníci nějak od-
škodněni v důsledku převo-du dle 
části VII?

Ne. V souvislosti s navrhovaným převodem se žádné hotovostní výhody nezvýší nebo neplatí.

3. Dopady převodu 3.10 Co se stane s probíhajícími 
nároky, stížnostmi, soudní-mi 
řízeními a/nebo rozhod-čími 
řízeními (včetně závaz-ků v 
oblasti chování)?

Veškerou „provozní“ činnost v souvislosti s převáděnými pojistnými smlouvami převezme společnost 
Lloyd’s Insurance Company S.A. (Brusel Lloyd’s), kromě závazků v oblasti chování a jiných nepojistných 
závazků (viz níže). Další informace ohledně kontinuity podnikání je uvedeno v části <Shrnutí podmínek 
schématu>.
Jakékoliv kroky nebo jiné právní nebo správní řízení, nároky nebo stížnosti týkající se závazků z chování 
nebo jiných nepojistných závazků zůstanou u členů nebo jejich manažerů.
Závazky v oblasti chování se rozumí jakákoli odpovědnost, která vyplývá nebo vzniká v souvislosti s 
prodejem, řízením nebo vedením převáděných pojistných smluv před datem účinnosti členem nebo 
zástupcem člena či jeho jménem.

3. Dopady převodu 3.11 Pokud bude moje pojistná 
smlouva převedena, na ko-ho 
si mám stěžovat, pokud jde o 
prodej, správu nebo vedení mé 
pojistné smlouvy?

Veškerou „provozní“ činnost v souvislosti s převáděnými pojistnými smlouvami převezme společnost 
Lloyd’s In-surance Company S.A. (Brusel Lloyd’s), kromě závazků v oblasti chování a jiných nepojistných 
závazků (viz níže). Dal-ší informace ohledně kontinuity podnikání je uvedeno v části <Shrnutí podmínek 
schématu>.
Jakékoliv kroky nebo jiné právní nebo správní řízení, nároky nebo stížnosti týkající se závazků z chování 
nebo jiných nepojistných závazků zůstanou u členů nebo jejich manažerů.
Závazky v oblasti chování se rozumí jakákoli odpovědnost, která vyplývá nebo vzniká v souvislosti s 
prodejem, řízením nebo vedením převáděných pojistných smluv před datem účinnosti členem nebo 
zástupcem člena či jeho jménem.
Jakákoli stížnost týkající se prodeje, správy nebo vedení převáděných pojistných smluv, která byla podána 
před da-tem účinnosti převodu, zůstane u členů nebo jejich manažerů. 
Proces podání takové stížnosti je popsán na adrese:  
https://www.lloyds.com/policyholder/policyholder-complaint
Jakákoli stížnost týkající se správy nebo provádění převáděné pojistné smlouvy po datu účinnosti převodu 
by měla být podána proti společnosti Lloyd’s Brussels. 
Proces podání takové stížnosti je popsán na adrese: https://www.lloydsbrussels.com/complaints 
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3. Dopady převodu 3.12 Ztratí se po převodu systém 
kompenzace finančních služeb 
(„FSCS“)?

Obecně platí, že pokud jste převáděným pojistníkem, který je „způsobilou nárokující osobou“ s 
„chráněným nárokem“ v rámci pojistné smlouvy převáděné na společnost Lloyd’s Brussels, kde nárok 
souvisí s jednáním nebo opomenutím, ke kterému dojde před převodem, pak bude tento nárok i nadále 
chráněn systémem FSCS v případě insolvence společnosti Lloyd’s Brussels. 
Pokud váš nárok souvisí s jednáním nebo opomenutím, ke kterému dojde po převodu, měla by se na 
„chráněné nároky“ i nadále vztahovat krytí systémem FSCS, jelikož společnost Lloyd’s Brussels hodlá 
otevřít autorizovanou pobočku ve Spojeném království. Pokud jste tedy například osoba, která má nárok 
na dle pojistné smlouvy na motorové vozidlo, která se přenáší na společnost Lloyd’s Brussels, měli byste 
i nadále užívat výhod ochrany FSCS. Povolení pobočky od úřadu PRA sice není zaručeno, i když zatím 
není důvod uvažovat o tom, že by nebylo uděleno. V případě, že nebude schválena britská pobočka 
společnosti Lloyd’s Brussels, krytí FSCS pro tyto nároky k dispo-zici nebude. 
Více o tom si můžete přečíst v části 7.11 zprávy nezávislého odborníka.       

3. Dopady převodu 3.13 Ztratí se po převodu přístup ke 
službám finančního ve-řejného 
ochránce práv („FOS“)?

Obecně platí, že pokud převáděným pojistníkem, který je „oprávněným stěžovatelem“ (například 
jednotlivcem nebo malým podnikem) se stížností na jednání nebo opomenutí člena nebo manažera, 
jež byla podána před převodem, pak váš přístup k FOS z hlediska takové stížnosti bude zachován i po 
převodu. Pokud se stížnost týká záležitosti, která byla převedena na společnost Lloyd’s Brussels, bude 
za odpověď FOS odpovědná společnost Lloyd’s Brussels. Pokud se stížnost týká záležitosti, která nebyla 
převedena na společnost Lloyd’s Brussels (např. povinnosti v oblasti chování, které nejsou převedeny 
na společnost Lloyd’s Brussels v rámci schématu), pak bude za reakci FOS nadále odpovídat člen nebo 
manažer.
Pokud jste převáděným pojistníkem, který je „oprávněným stěžovatelem“ se stížností na jednání nebo 
opomenutí společnosti Lloyd’s Brussels , k němuž došlo po převodu, pak máte obecně nárok na krytí 
FOS jen v případě, pokud k jednání nebo opomenutí Lloyd’s Brussels došlo ve Spojeném království. V 
důsledku toho byste si měli být vědomi, že existuje riziko, že nastanou okolnosti, v nichž nebudete moci 
po převodu obracet se s takovou stížností na FOS. Více o tom si můžete přečíst v části 2 a 7 zprávy 
nezávislého odborníka.

3. Dopady převodu 3.14 Společnost Lloyd's uvedla, že 
„uhradí veškeré platné nároky“. 
Jak by toho dosáh-la?

Výše popsaný proces dle části VII zavede postup splnění nároků splňujících požadavky EHP, který 
umožní úhradu platných nároků EHP stejným způsobem, jako před převodem, a stejným způso-bem, jako 
u nároků mimo EHP. Nedojde ke změně způsobu, jakým musí být nároky oznamovány.
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3. Dopady převodu 3.15 Ztratí se po převodu ochrana 
zajišťovacího řetězce společnosti 
Lloyd‘s?

Zajišťovací řetězec společnosti Lloyd‘s se skládá ze tří článků:
i. Aktiva na úrovni syndikátu
ii. Fondy členů držených ve společnosti Lloyd‘s, a
iii. Centrální aktiva Lloyd‘s (včetně centrálního fondu).
První dva články jsou udržovány v důvěře především ve prospěch pojistníků a mohou být použity pouze k 
vypořádání odpovědnosti člena za pojistné smlouvy buď přímo upsané tímto členem, nebo tímto členem 
zajištěné prostřednictvím procesu zajištění až do ukončení.
Třetí článek obsahuje vzájemná aktiva držená společností Lloyd‘s, která jsou k dispozici dle uvážení 
společnosti Lloyd‘s k plnění pojistných závazků členů, které nelze splnit z vlastních prostředků členů.
Po převodu bude mít pojistitel podávat nároky u společnosti Lloyd’s Brussels, která zase poskytne 
zajištění se členy syndikátů. Společnost Lloyd’s bude i nadále mít možnost dle vlastního uvážení vyu-
žít centrální fond k podpoře těchto členů v případě, že jej potřebují k zajištění splnění jejich závazků 
upsaných u společnosti Lloyd’s (mimo jiné včetně jejich závazků zajištění vůči společnosti Lloyd’s 
Brussels).

3. Dopady převodu 3.16 Je třeba novelizovat pojistné 
smlouvy? Nebude to ne-
praktické?

Výhodou převodu dle části VII je, že smlouvy nevyžadují novelizaci. Žádné uznání, přijetí nebo pod-pis 
smluvní strany není vyžadováno – smlouvy, podléhající výše uvedeným schválením a ochranou, jsou 
automaticky a neodvolatelně převedeny k datu účinnosti schématu po potvrzení (schválení) Nejvyšším 
soudem Anglie a Walesu.

3. Dopady převodu 3.17 Jak se rozdělí limity a dílčí limity 
rozdělených pojist-ných smluv?

Přímo v souladu se současnou obchodní praxí jako obvykle na základě vážených rizik. Limity a dílčí limity 
budou aplikovány stejným způsobem a na stejné částky po převodu, jako tomu bylo před ním.

3. Dopady převodu 3.18 Jaké jsou daňové důsledky pro 
syndikáty?

Nepředpokládá se, že by v důsledku schématu došlo k jakýmkoli negativním daňovým dopadům na 
syndikáty. Nicméně i nadále diskutujeme o daňových opatřeních se stávajícími poradci a HMRC a 
budeme tuto otázku dále aktualizovat v průběhu celého procesu.

3. Dopady převodu 3.19 Budou návrhy na převod 
ovlivňovat daň hrazenou 
pojistníky?

Předpokládá se, že navrhovaný převod bude pro pojistníky daňově neutrální. Nicméně i nadále 
diskutujeme o daňových opatřeních se stávajícími poradci a HMRC a budeme tuto otázku dále aktu-
alizovat v průběhu celého procesu.

3. Dopady převodu 3.20 Jaké jsou návrhy na zajiště-ní? Navrhuje se, aby prostřednictvím příkazu, který vydá Nejvyšší soud v rámci schvalování schématu, bylo 
externí zajištění syndikátů vztahující se k pojistným smlouvám EHP převedeno na retrocesní smlouvy, 
které jsou na vrcholu 100% dohody o sdílení kvót, která má být uzavřena mezi společností Lloyd’s 
Brussels a syndikáty.

3. Dopady převodu 3.21 A jaký do bude mít dopad na 
zajistitele v EHP?

Pokud zajistitel (se sídlem) mimo EHP poskytuje krytí pro pojistné smlouvy EHP, pak bude prostřed-
nictvím příkazu, který má být vydán Nejvyšším soudem v rámci schvalování schématu, jejich pojist-ná 
smlouva převedena na retrocesní krytí, které je na vrcholu 100% dohody o sdílení kvót, která má být 
uzavřena mezi společností Lloyd’s Brussels a syndikáty. Pokud zajistitel se sídlem mimo EHP neposkytuje 
krytí pojistných smluv EHP, jejich postavení se nezmění.



PN011.8 Strana 11 o 12

3. Dopady převodu 3.22 Budeme muset znovu vy-jednávat 
o všech našich do-hodách o 
zajištění?

Ne. Stávající externí zajišťovací pojistné smlouvy aktuálně platné z hlediska převáděných pojistných 
smluv nebudou v rámci převodu dle části VII převáděny. Namísto toho budou převedeny pomocí zákona 
podle schématu pro retrocesní krytí, které je na vrcholu dohody o sdílení kvót uzavřené mezi společností 
Lloyd’s Brussels a syndikáty. . 

3. Dopady převodu 3.23 Kdo za převod zaplatí? Veškeré přímé náklady, které společnost Lloyd‘s vynaloží na provedení navrhovaného převodu, ponese 
společnost Lloyd’s. Pojistníci nebudou hradit žádné náklady spojené s navrhovaným převodem.

3. Dopady převodu 3.24 Jaké jsou dopady převodu? Převod pomůže zajistit, aby mohly být pojistné smlouvy EHP v souladu s předpisy spravovány i po 
Brexitu, včetně vyplácení nároků. Navrhovaný převod nezmění podmínky žádné pojistné smlouvy, kromě 
toho, že se společnost Lloyd’s Brussels stane pojistitelem a správcem údajů v souvislosti s pojistnými 
smlouvami EHP. Navrhovaný převod byl pečlivě navržen tak, aby neměnil způsob fun-gování pojistných 
smluv ani váš vztah s vaším tržním zástupcem. V důsledku navrhovaného převo-du nebudete vystaveni 
žádným přímým administrativním změnám. Proces vyřizování nároků a jakýchkoli plateb, které mohou 
být splatné při vypořádání platného nároku, nebude navrhovaným převodem ovlivněn. Pokračujte v 
komunikaci se svým obvyklým tržním zástupcem a oznamujte nároky obvyklým způsobem.

3. Dopady převodu 3.25 Jak získám nové informace? Doporučujeme vám dále prostudovat si část Důležité aktualizace na této webové stránce <Důležité 
aktualizace>. 
Budeme je aktualizovat v průběhu procesu převodu, včetně podrobností o jakýchkoli změnách časového 
harmonogramu a výsledků slyšení u Nejvyššího soudu. V listopadu 2020 zveřejníme také doplňkovou 
zprávu nezávislého odborníka.    

4. Oznámení pojist-
níkům

4.1 Mohu vznést námitku proti 
převodu?

Každý, kdo se domnívá, že by byl navrhovaným převodem nepříznivě ovlivněn, má právo zúčastnit se 
slyšení Nejvyššího soudu naplánovaného na 18. listopadu 2020 a vznést námitku proti navrhovanému 
převodu, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Pokud vy nebo váš zástupce plánujete 
zúčastnit se slyšení u Nejvyššího soudu, požádali bychom vás, abyste nás informovali, abychom vás 
mohli informovat o jakýchkoli změnách slyšení, jako je např. čas nebo datum.
Můžete také vznést námitku proti navrhovanému převodu telefonicky nebo písemně u společnosti Lloyd’s 
pomocí údajů uvedených v části <Kontaktní údaje>.
Vaši námitku zaznamenáme a sdělíme ji úřadu PRA, FCA, nezávislému odborníkovi a Nejvyššímu soudu. 
Více informací o tom, jak vznést jakékoli obavy a námitky jsou k dispozici na <Jak podat námitku nebo 
vznést obavy>.

4. Oznámení pojist-
níkům

4.2 Proč mi píšete? Požadavky části VII zahrnují informování všech přímých pojistníků. Informace poskytnuté společnosti 
Lloyd's ukazují, že jste nebo v minulosti byl pojistníkem pojistné smlouvy upsané ve společnosti Lloyd's. 
Tam, kde to bylo možné, jsme vydali oznámení pojistníkům, abychom je informovali o navrhovaném 
převodu a o jejich právu účastnit se řízení.



5. Společnost Lloyd’s 5.1 Co je společnost Lloyd’s? Společnost Lloyd’s London (Lloyd’s) je pojišťovací a zajišťovací firma v Londýně. Společnost Lloyd’s není 
pojišťovna, ale spíše podnikatelský subjekt řízený zákonem o společnosti Lloyd‘s z roku 1871. Společnost 
Lloyd’s je celosvětovým specialistou na pojištění a zajištění. Pod naším celosvětově důvěryhodným 
jménem působíme jako strážce trhu. 
Na základě diverzifikovaného globálního kapitálu a vynikajících finančních hodnocení spolupracuje 
společnost Lloyd‘s s celosvětovou sítí za účelem růstu pojištěného světa, budování odolnosti místních 
komunit a posilování globálního hospodářského růstu.

5. Společnost Lloyd’s 5.2 Kdo jsou členové? Členové jsou upisující členové, bývalí upisující členové nebo organizační jednotky bývalých upisují-
cích členů ve společnosti Lloyd’s, kteří působili v oblasti neživotního pojištění ve společnosti Lloyd’s v 
jakémkoliv období v letech 1993 až 2020. Členové poskytují finanční zázemí pro pojistné (zajišťovací) 
smlouvy upsané u společnosti Lloyd’s. Působí jako částečně vzájemně propojený trh s více členy, 
seskupený do syndikátů, a sdružují se za účelem seskupování a rozložení rizika. 
Upisující členové zahrnují jak firmy, tak soukromé osoby (individuální členové se označují také jako 
„Jména“). 
Členové jsou pro účely směrnice EU č. 2009/138/ES (směrnice solventnost II) označováni jako „sdružení 
upisovatelů známých jako společnost Lloyd‘s“. Směrnice solventnost II stanoví, že „sdružení signatářů 
známých jako Lloyd’s“ je autorizovaným pojistníkem EU. To znamená, že jedno povolení se vztahuje na 
všechny členy společnosti Lloyd’s. V důsledku tohoto povolení mohli členové upisovat pojištění rizika v 
EHP s odkazem na pasová práva dle směrnice solventnost II.  
Členové jsou zastoupeni pro účely tohoto schématu navrhovaného převodu společností Lloyd’s. V 
souladu s příkazem společnosti Lloyd’s dne 20. září 2018 správní rada potvrdila, že společnost Lloyd‘s má 
pravomoc jednat jménem členů jako převodce pro účely tohoto Schématu.
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