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Szanowni uczestnicy rynku Lloyd’s,
niniejsze Instrukcje dotyczące powiadomień są wysyłane do wszystkich agentów zarządzających,
brokerów, ubezpieczycieli i administratorów zewnętrznych działających na rynku ubezpieczeń Lloyd’s lub
w jego imieniu.
Poniższe informacje dotyczą czynności powiadamiania ubezpieczających o przeniesieniu
przeprowadzanym przez Lloyd's w związku z Brexitem (Lloyd's Brexit Transfer) („Część VII”). Działania,
które powinni Państwo przeprowadzić, zostały oznaczone pogrubioną kursywą

Kontekst przeniesienia
Niektórzy ubezpieczyciele brytyjscy, którzy są podmiotami członkowskimi Lloyd's, korzystają obecnie
z uprawnień dotyczących prowadzenia działalności na terenie EOG, umożliwiającego im prowadzenie
obsługi polis w Europie bez konieczności uzyskiwania dalszych zezwoleń.
W wyniku wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej („Brexit”) w dniu 31 stycznia 2020 r. aktualne
uprawnienia obowiązujące na terenie EOG przestaną obowiązywać na koniec okresu przejściowego, czyli
w dniu 31 grudnia 2020 r. Dlatego też Lloyd’s proponuje, w imieniu swoich podmiotów członkowskich,
przeniesienie określonych polis z podmiotów członkowskich do firmy Lloyd's Brussels („proponowane
przeniesienie”). Lloyd’s Brussels jest firmą ubezpieczeniową, w całości należącą do Lloyd’s, zarejestrowaną
i prowadzącą działalność w Belgii.
Obejmuje to polisy, w których przypadku ryzyko w całości lub w części określonej w umowie
ubezpieczeniowej zawartej z Lloyd’s znajduje się w kraju należącym do EOG lub w których przypadku
ubezpieczający ma siedzibę na terenie EOG, co sprawia, że polisa nie będzie mogła być po Brexicie
obsługiwana z Wielkiej Brytanii bez naruszenia wymogów prawnych lub regulacyjnych. Jeżeli
proponowane przeniesienie nie zostanie przeprowadzone, nie ma pewności, że wypłaty dotyczące
roszczeń tego rodzaju będą możliwe. Jeśli polisa obejmuje zarówno ryzyko dotyczące terenu EOG, jak
i niedotyczące EOG, przeniesienie będzie dotyczyć tylko części ryzyka odnoszącej się do EOG.
Niemniej jednak polisy EOG podlegające licencjom regulacyjnym w Kanadzie, Australii, Hongkongu,
Singapurze, RPA i Szwajcarii nie zostaną przeniesione.
Pełną definicję polis przenoszonych można znaleźć w dokumentacji Programu, która zostanie
opublikowana na witrynie internetowej Lloyd’s dotyczącej Części VII, Lloyds.com/brexittransfer, w dniu
15 czerwca 2020 r.
Lloyd's Brussels i członkowie każdego z konsorcjów podpiszą również umowę dotyczącą reasekuracji
określającą podział kwot, na której podstawie odpowiedzialność ekonomiczna w odniesieniu do polis
przenoszonych związanych z każdym konsorcjum będzie od daty wejścia w życie proponowanego
przeniesienia objęta w całości reasekuracją na rzecz podmiotów członkowskich danego konsorcjum
(„Umowa dotycząca reasekuracji Lloyd's Brussels”).
Zewnętrzne umowy reasekuracyjne dotyczące polis przenoszonych nie zostaną przeniesione, ale zamiast
tego do Trybunału skierowany został wniosek dotyczący ich przekształcenia w umowy retrocesji,
stanowiące uzupełnienie Umowy dotyczącej reasekuracji Lloyd's Brussels.
Proponowane przeniesienie ma zostać przeprowadzone pod warunkiem zatwierdzenia przez trybunał
planu przeniesienia działalności ubezpieczeniowej na podstawie postanowień Części VII ustawy
o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. („FSMA 2000”).

Powiadomienie dla Ubezpieczających
Postanowienia Części VII ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. nakładają na Lloyd's jako
wnioskodawcę przeniesienia szereg wymogów proceduralnych, obejmujących wymóg powiadomienia
ubezpieczonych o proponowanym przeniesieniu.
Towarzystwo Lloyd’s zaproponowało brytyjskim organom regulacyjnym i Wysokiemu Trybunałowi
odpowiednią strategię komunikacyjną dotyczącą ubezpieczających, w ramach której będzie
wykorzystywać szereg kanałów informacyjnych, a w szczególności ogłoszenia internetowe, reklamy
prasowe oraz – w miarę możliwości – powiadomienia przesyłane bezpośrednio drogą pocztową.
Od 15 czerwca 2020 r. ubezpieczający będą informowani o proponowanym przeniesieniu pocztą
zwykłą, pocztą elektroniczną, poprzez notatki prasowe oraz informacje publikowane na stronie
Lloyds.com/brexittransfer.
Kopia wstępnego powiadomienia, które zostanie przesłane do ubezpieczających została przedstawiona
w załączeniu i będzie dostępna na stronie internetowej Lloyds.com/brexittransfer od dnia 15 czerwca
2020 r. Pismo oraz niektóre kluczowe dokumenty będą również dostępne na witrynie internetowej we
wszystkich oficjalnych językach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).
Agenci zarządzający i brokerzy zostali poproszeni o zgromadzenie danych kontaktowych
ubezpieczających – w przypadku, gdy odnalezienie informacji dotyczących polis przenoszonych oraz
danych kontaktowych ubezpieczających będzie możliwe, Lloyd's prześle do tych ubezpieczających
odpowiednie powiadomienie.

Od 15 czerwca 2020 roku pisma zawierające powiadomienie dla
ubezpieczających zostaną opublikowane na stronie internetowej
Lloyds.com/brexittransfer.
Prosimy o wysłanie pisma zawierającego powiadomienie (wersje w języku
angielskim oraz w innych językach EOG będą dostępne od 15 czerwca na
stronie Lloyds.com/brexittransfer) do wszystkich ubezpieczających, co do
których uważają Państwo, że powinni je otrzymać.
Ważne jest, aby ubezpieczający, w tym także wszystkie nowe osoby uprawnione
do wnoszenia roszczeń, zostali poinformowani o proponowanym przeniesieniu
i mogli zastanowić się, czy ich zdaniem będzie ono miało dla nich niekorzystne
konsekwencje oraz wyrazić sprzeciw, jeśli będą sobie tego życzyć. Wszelkie
kontakty z ubezpieczającym mogą zostać wykorzystane w celu przekazania mu
informacji o proponowanym przeniesieniu i zaproponowania przesłania pisma
lub zachęcenia ubezpieczających do zapoznania się z treścią witryny
internetowej.

Witryna internetowa
•

Mikrowitryna Lloyd’s dotycząca przepisów Części VII, Lloyds.com/brexittransfer, będzie zawierać
wszystkie informacje i dokumentację odnoszącą się do przeniesienia – będzie ona dostępna od
15 czerwca 2020 roku.

•

Uczestnicy rynku proszeni są o wsparcie w zakresie zapewnienia widoczności witryny internetowej
Lloyd’s poprzez publikację odpowiednich informacji na ich własnych witrynach.

W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 31 października 2020 r. prosimy
o opublikowanie następujących tekstów na Państwa witrynach internetowych
wykorzystywanych do kontaktów z klientami:
Lloyd's proponuje przeniesienie niektórych polis ubezpieczeniowych dotyczących
terenu EOG do spółki Lloyd’s Brussels. Proponowane przeniesienie nie
spowoduje żadnej modyfikacji postanowień i warunków jakiejkolwiek polisy,
z wyjątkiem tego, że spółka Lloyd's Brussels stanie się ubezpieczycielem
i administratorem danych w odniesieniu do polis przenoszonych.
Dalsze informacje na temat propozycji (łącznie z tym, czy może ona mieć wpływ
na Państwa sytuację przed przeprowadzeniem przeniesienia), a także tego, które
polisy są przenoszone, jakie są Państwa prawa i co należy zrobić, można znaleźć
na stronie internetowej lloyds.com/brexittransfer.

Publikacja Informacji Prawnej
Towarzystwo Lloyd’s będzie publikować informacje dotyczące proponowanego przeniesienia w gazetach
brytyjskich oraz w krajach EOG w okresie od czerwca do sierpnia. Kopia Informacji Prawnej zostanie również
opublikowana na stronie internetowej Lloyds.com/brexittransfer począwszy od 15 czerwca 2020 r. we
wszystkich oficjalnych językach EOG.

Zapytania Ubezpieczających
Ubezpieczający muszą rozważyć, czy ich zdaniem proponowane przeniesienie będzie mieć dla nich
niekorzystne konsekwencje, a ponadto mogą wziąć udział w posiedzeniu Wysokiego Trybunału
i wyrazić sprzeciw wobec proponowanego przeniesienia, osobiście lub za pośrednictwem swojego
przedstawiciela.
Lloyd’s oczekuje, że w wyniku przesłania powiadomień ubezpieczający będą przesyłać swoje pytania
i ustanowią scentralizowane centrum zarządzania odpowiedziami w celu przekazywania dodatkowych
informacji ubezpieczającym. Ze scentralizowanym centrum zarządzania odpowiedziami można
kontaktować się telefonicznie, pocztą zwykłą lub pocztą e-mail, a jego dane kontaktowe zostaną
zamieszczone we wszystkich powiadomieniach.
W przypadku, gdy centrum zarządzania odpowiedziami Lloyd’s otrzyma zapytanie dotyczące polisy lub
roszczenia, które nie jest związane z proponowanym przeniesieniem, przekaże je przedstawicielowi
handlowemu będącemu zwykłym rozmówcą ubezpieczającego. W związku z powyższym zwracamy się
z następującą prośbą:

Prosimy o przesłanie na adres
notificationcontrol@lloydsbrexittransfer.com
wiadomości e-mail zawierającej numer kontaktowy
i nazwisko osoby odpowiedzialnej w Państwa firmie za
wszystkie zapytania ubezpieczających, które nie są
związane z przeniesieniem przed końcem maja 2020 r.

W przypadku otrzymania przez Państwa w okresie przesyłania powiadomień zapytań od jakichkolwiek
ubezpieczających, którzy zamierzają przekazać swoje obawy lub uwagi dotyczące proponowanego
przeniesienia, prosimy o skierowanie danego ubezpieczającego i/lub zapytania do Lloyd’s za
pośrednictwem metod komunikacji wymienionych na stronie Lloyds.com/brexittransfer, począwszy od
15 czerwca.
Przedstawiciele Lloyd's będą udzielać bezpośrednio odpowiedzi na pytania w języku angielskim,
niderlandzkim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim. W przypadku ubezpieczających, którzy
chcą komunikować się w innym języku, zapytania będą musiały zostać przesłane w formie pisemnej
(pocztą e-mail lub pocztą zwykłą), a odpowiedzi zostaną im udzielone w tym samym języku.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych instrukcji prosimy o kontakt na adres
notificationcontrol@lloydsbrexittransfer.com.
Dziękujemy za Państwa pomoc.
Lloyd's
One Lime Street, London EC3M 7HA
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