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Antwoorden op uw vragen 

Section 1  
Algemeen overzicht 
1.1 Wat zijn de voorgestelde wijzigingen? 

Markel International Insurance Company Limited ("MIICL") stelt voor om een deel van 
haar schadeverzekeringen (met uitsluiting van herverzekeringen) over te dragen aan 
Markel Insurance Societas Europaea ("MISE") (de "Overdracht"): (i) afgesloten en/of 
overgenomen via haar actieve filialen in Duitsland, Nederland en Spanje (de 
"Branches op het Europese Vasteland"), wat alle schadeverzekeringen (met 
uitsluiting van herverzekeringen) van MIICL in de Filialen op het Europese Vasteland 
omvat; (ii) afgesloten en/of overgenomen via haar actieve branche in Ierland; en (iii) 
afgesloten en/of overgenomen door MIICL op basis van de vrijheid van 
dienstverrichting of anderszins in het Verenigd Koninkrijk ("VK"), met dien verstande 
dat, in het geval van (ii) en (iii), indien een polis betrekking heeft op een of meer 
risico's die zowel in als buiten de EER gesitueerd zijn, alleen het deel van de polis dat 
betrekking heeft op een of meer risico's die in een EER-staat (met uitsluiting van het 
VK) gesitueerd zijn, wordt overgedragen en indien een polis betrekking heeft op een 
of meer risico's die uitsluitend in het VK gesitueerd zijn, die polis niet wordt 
overgedragen. 

Dit proces staat bekend als een Deel VII-Overdracht en wordt door middel van een 
"Regeling" uitgevoerd.  

1.2 Wanneer vindt de Overdracht plaats? 

Indien goedgekeurd door het High Court of Justice of England and Wales (het "Hof"), 
wordt de Overdracht van kracht op de "Ingangsdatum". Naar verwachting zal dit 29 
maart 2019 plaatsvinden. 

Elke wijziging van de verwachte Ingangsdatum zal op de website van Markel 
International (www.markelinternational.com/brexit) worden aangekondigd. 

1.3 Welke polissen worden overgedragen?  

Zie de beschrijving en de tabel verderop in dit punt 1.3. 

Alle via MIICL's Filialen op het Europese Vasteland afgesloten en/of overgenomen 
verzekeringen (met uitsluiting van herverzekeringen) zullen worden overgedragen.  

Schadeverzekeringen (met uitsluiting van herverzekeringen), die door of namens 
MIICL via zijn branche in Ierland zijn afgesloten en/of overgenomen en die geheel of 
gedeeltelijk betrekking hebben op een of meer risico's die in een EER-staat gesitueerd 
zijn, worden overgedragen, met dien verstande dat (i) indien een polis betrekking 
heeft op een of meer risico's die zowel in als buiten de EER gesitueerd zijn, alleen het 
deel van de polis dat betrekking heeft op een of meer risico's die zich in een EER-
staat (met uitsluiting van het VK) situeren (de "EER30") wordt overgedragen; en (ii) 
indien een polis betrekking heeft op een of meer risico's die uitsluitend in het VK 
gesitueerd zijn, die polis niet wordt overgedragen. 

Schadeverzekeringen (met uitsluiting van herverzekeringen) die door of namens 
MIICL zijn afgesloten en/of overgenomen op basis van de vrijheid van 
dienstverrichting of anderszins via zijn hoofdkantoor in het VK en die geheel of 
gedeeltelijk betrekking hebben op een of meer risico's die in een EER-staat gesitueerd 
zijn, worden overgedragen, met dien verstande dat (i) indien een polis betrekking 
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heeft op een of meer risico's die zich zowel in als buiten de EER situeren, alleen het 
deel van de polis dat betrekking heeft op een of meer risico's die in de EER30 
gesitueerd zijn wordt overgedragen; en (ii) indien een polis betrekking heeft op een of 
meer risico's die uitsluitend in het VK gesitueerd zijn, die polis niet wordt 
overgedragen. Verzekeringen op basis van de "vrijheid van dienstverrichting" verwijst 
naar verzekeringen die in het VK zijn afgesloten maar waar het risico zich elders in de 
EER situeert.  

Als u meer dan één polis bij MIICL hebt (waarvan er een of meer mogelijk deel 
uitmaken van de Overdracht en een of meer mogelijk van de Overdracht zijn 
uitgesloten), helpen de onderstaande tabel en het schema in de bijlage op pagina 10 
hieronder u om te bepalen welke van uw polissen aan MISE worden overgedragen en 
welke van uw polissen bij MIICL blijven. Als u niet zeker weet welke van uw polissen 
aan MISE worden overgedragen en welke van uw polissen bij MIICL blijven, neem 
dan contact met ons op - de contactgegevens vindt u in punt 6 hieronder. 
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1.4 Waarom doet MIICL dit?  

Na het besluit van de Britse kiezers om voor het vertrek uit de Europese Unie (de 
"EU") te stemmen ("Brexit"), is het noodzakelijk dat de Markel-groep haar Europese 
activiteiten herstructureert om haar Europese polishouders te kunnen blijven bedienen 
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na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en het verstrijken van een 
overeengekomen overgangsperiode, die (indien overeengekomen) naar verwachting 
op 31 december 2020 afloopt. De oprichting van MISE zal er ook voor zorgen dat de 
Markel-groep na de Brexit toegang behoudt tot de Europese interne markt. 

1.5 Wat gebeurt er als de Brexit niet plaatsvindt? 
 
MIICL en MISE zijn momenteel voornemens om door te gaan met de Overdracht, 
ongeacht eventuele veranderingen in de politieke situatie. De Overdracht wordt naar 
verwachting van kracht op 29 maart 2019 om 00:01 GMT, en dus vóór de Brexit die 
op dezelfde datum om 23:00 GMT plaatsvindt. 

Eventuele wijzigingen van de verwachte Ingangsdatum of de implementatie van de 
Regeling zal op de website van Markel International 
(www.markelinternational.com/brexit) worden aangekondigd). 

Section 2  
Meer over Markel Insurance Societas Europaea  
2.1 Wat is MISE? 

MISE werd op 22 mei 2017 in Duitsland opgericht en kreeg op 18 juli 2018 van de 
Duitse federale financiële toezichthouder ("BaFin") een (her)verzekeringsvergunning. 
MISE is op basis van de vrijheid van vestiging bezig met de oprichting van een 
branche in Ierland, Nederland, Spanje evenals het VK (zolang het VK lid van de EER 
blijft), waarmee het effect van MIICL's bestaande branchestructuur in de EER in 
wezen wordt gerepliceerd. De filialen van MISE zullen vóór de Ingangsdatum van de 
Overdracht worden opgericht.  

MISE maakt deel uit van dezelfde ondernemingsgroep als MIICL. MISE en MIICL zijn 
beide indirecte, volledige dochterondernemingen van Markel Corporation, een 
vennootschap naar het recht van de Amerikaanse staat Virginia die genoteerd is aan 
de New York Stock Exchange.    

Als lid van de Markel-groep heeft MISE hetzelfde kader voor "kapitaalappetijt" 
aangenomen als MIICL. MIICL's solvabiliteitskapitaalratio overschrijdt de 
minimumdrempel van 135 % van zijn solvabiliteitskapitaalratio (berekend op basis van 
zijn door de PRA goedgekeurde interne model). MISE's solvabiliteitskapitaalratio 
overschrijdt de minimumdrempel van 135 % van zijn solvabiliteitskapitaalratio 
(berekend volgens het standaardmodel van Solvency II). 

2.2 Hoe zal MISE mijn polis beheren? 

MISE zal de Overgedragen Polissen beheren op dezelfde wijze als ze momenteel 
door MIICL worden beheerd, in overeenstemming met de huidige systemen, 
beleidsregels en procedures van de Markel-groep voor haar Europese activiteiten 
(zoals die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt). In het bijzonder zal er continuïteit 
in de personeelsbezetting zijn, aangezien, behoudens de afronding van passend 
overleg met de werknemers over een eventuele overplaatsing en het van kracht 
worden van de Regeling, dezelfde werknemers de Overgedragen Polissen zullen 
blijven beheren.   
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Section 3  
Meer over het Overdrachtsproces 
3.1 Wat is de Overdracht? 

De Overdracht wordt beheerst door een proces op grond van Deel VII van de Britse 
Financial Services and Markets Act 2000, dat het mogelijk maakt groepen van 
verzekeringspolissen te verplaatsen tussen twee verzekeraars. De betrokken 
verzekeraars kunnen deel uitmaken van dezelfde verzekeringsgroep (zoals in dit 
geval) of van verschillende ondernemingsgroepen. Een verzoek moet door het Hof 
worden goedgekeurd voordat de Overdracht kan doorgaan. MIICL en MISE zijn op 
grond van de toepasselijke regelgeving verplicht een door de Toezichthouders 
goedgekeurde Onafhankelijke Deskundige aan te wijzen die de gevolgen van de 
Voorgestelde Overdracht voor de verschillende groepen van betrokken polishouders 
onderzoekt en een verslag indient bij het Hof. De polishouders moeten in kennis 
worden gesteld van de voorstellen, moeten de tijd krijgen om ze in overweging te 
nemen en hebben het recht om bezwaar te maken of hun bezorgdheden te uiten als 
zij van mening zijn dat de Overdracht voor hen nadelige gevolgen zou hebben.  

3.2 Waar en wanneer vindt de zitting van het Hof plaats? 

De zitting van het Hof vindt op 28 maart 2019 plaats in het High Court of Justice, 7 
Rolls Building, Fetter Lane, Londen, EC4A 1NL, Verenigd Koninkrijk.  

Na deze datum vindt u op de webpagina www.markelinternational.com/brexit van 
Markel International of kunt u telefonisch: 

1) Nederland – +31 10 798 1000 (open op werkdagen van 8:30-17:00 uur);  

informatie krijgen over het resultaat van de zitting. De lijn is niet geopend op nationale 
feestdagen. Wie buiten deze uren belt, kan een bericht achterlaten en verzoeken om 
te worden teruggebeld.   

3.3 Wat gebeurt er op de zitting van het Hof? 

Het Hof zal nagaan of de Overdracht negatieve gevolgen heeft voor de polishouders 
en of het passend is de Overdracht toe te staan. De rechter zal de 
getuigenverklaringen en het door MIICL en MISE gepresenteerde bewijsmateriaal 
doornemen en zal de verslagen van de Onafhankelijke Deskundige en de 
Toezichthouders in overweging nemen. Er zal tijd worden uitgetrokken voor het 
behandelen van alle bezwaren of bezorgdheden die (schriftelijk, telefonisch of 
persoonlijk) kenbaar zijn gemaakt door de betrokken polishouders of door een andere 
persoon die van mening is dat de voorstellen nadelige gevolgen zouden hebben voor 
hem/haar. De rechter moet, rekening houdend met al het bewijsmateriaal, beslissen of 
het al dan niet passend is om de Overdracht goed te keuren. Als de rechter de 
Overdracht goedkeurt, volgt een rechterlijke Beschikking, wat betekent dat de 
Regeling in werking treedt op het in de Beschikking vermelde tijdstip.  

3.4 Wat kunt u doen als u van mening bent dat de Overdracht voor u nadelige 
gevolgen kan hebben? 

Als u van mening bent dat de Overdracht negatieve gevolgen voor u kan hebben, hebt 
u het recht om bezwaar te maken of uw bezorgdheid te uiten, hetzij schriftelijk of 
telefonisch vóór de zitting van het Hof, hetzij persoonlijk tijdens de zitting van het Hof. 
U kunt ervoor kiezen om een juridisch adviseur aan te stellen om namens u de zitting 
van het Hof bij te wonen.  

U kunt: 
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• gratis onze speciale hulplijn bellen:  

1) Nederland – +31 10 798 1000 (open op werkdagen van 8:30-17:00 
uur);  

 (De lijn is niet geopend op nationale feestdagen. Wie buiten deze uren belt, 
kan een bericht achterlaten en verzoeken om te worden teruggebeld); of 
 

• ons schrijven op:  

1) Nederland – Markel, Westerlaan 18, 3016 CK Rotterdam;  

• ons e-mailen op: 

1) Nederland – brexitnetherlands@markelintl.com;  

Alle bezwaren of bezorgdheden in verband met de Overdracht, die ons telefonisch of 
schriftelijk worden meegedeeld, worden eveneens opgenomen in de informatie die 
aan het Hof zal worden verstrekt. Hebt u meer informatie nodig, hebt u vragen of bent 
u bezorgd over de Overdracht, of bent u van mening dat de Overdracht mogelijk 
nadelige gevolgen voor u zal hebben, neem dan zo spoedig mogelijk en bij voorkeur 
uiterlijk op 21 maart 2019 contact met ons op.  

3.5 Wat bedoelt u met 'nadelige gevolgen'? 

Alle soorten gevolgen voor de polishouders kunnen door het Hof in overweging 
worden genomen. Hiertoe behoren veranderingen in de financiële zekerheid van de 
betrokken ondernemingen of wijzigingen in het beheer van de Overgedragen 
Polissen. Als er enkele nadelige veranderingen zijn, betekent dat niet 
noodzakelijkerwijs dat de Overdracht onbillijk of onredelijk is, omdat die veranderingen 
mogelijk door andere voordelen worden gecompenseerd, uiterst klein zijn of slechts 
zelden voorkomen. De Onafhankelijke Deskundige beoordeelt de materialiteit van 
eventuele nadelige veranderingen op basis van de grootte ervan en de 
waarschijnlijkheid dat ze zich zullen voordoen, en geeft zijn conclusies in zijn Verslag.  

Zie de bijgevoegde samenvatting van het Verslag van de Onafhankelijke Deskundige 
en punt 5.4 hieronder voor een beoordeling van de nadelige gevolgen van de 
Overdracht. 

3.6 Wat gebeurt er als het Hof de Overdracht niet goedkeurt? 

Als de Overdracht wordt geweigerd, blijft uw polis bij MIICL.  

Als de Overdracht om welke reden dan ook vertraging oploopt, zullen wij de 
polishouders hiervan op de hoogte stellen via de website van Markel International 
(www.markelinternational.com/brexit). Als er een lange vertraging wordt verwacht, of 
als de Overdracht wordt geweigerd, zullen we de betrokken polishouders ook 
schriftelijk op de hoogte brengen. 

3.7 Zal ik hiervoor extra kosten aangerekend krijgen? 

Nee, u wordt niet gevraagd om de kosten van de Overdracht te dragen. MIICL en 
MISE nemen de kosten en vergoedingen voor de uitvoering van de Overdracht voor 
hun rekening. 
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Section 4  
Meer over de Onafhankelijke Deskundige 
4.1 Wie is de Onafhankelijke Deskundige? 

De Onafhankelijke Deskundige is Niranjan Nathan van Ernst & Young LLP. 

4.2 Wat is zijn rol? 

Niranjan Nathan is aangesteld om zijn mening te geven over de waarschijnlijke 
gevolgen van de voorstellen voor de polishouders. Zijn aanstelling is door de PRA 
goedgekeurd, na overleg met de FCA. Zijn Verslag is onpartijdig en is gebaseerd op 
een grondige doorlichting van de voorstellen en de activiteiten van MIICL en MISE. 
MIICL en MISE hebben hem toegang gegeven tot belangrijke medewerkers en tot 
zowel openbare als privé-informatie die hij heeft opgevraagd. 

4.3 Hoe weet ik dat hij onafhankelijk is? 

De aanstelling van de Onafhankelijke Deskundige is door de PRA goedgekeurd, na 
overleg met de FCA. Deze instellingen hanteren onder meer het criterium 
onafhankelijkheid om de geschiktheid van een deskundige te beoordelen. Noch 
Niranjan Nathan, noch een van zijn naaste familieleden houdt een polis aan, bezit 
aandelen of heeft andere financiële belangen bij MIICL, MISE of een onderneming 
binnen de Markel-groep. Niranjan Nathan is in de eerste plaats verantwoording 
verschuldigd aan het Hof, niet aan MIICL of MISE. Zijn Verslag moet onpartijdig zijn. 
We hebben een samenvatting van zijn Verslag bij dit pakket gevoegd, maar u kunt het 
volledige Verslag van de Onafhankelijke Deskundige downloaden op de website van 
Markel International (www.markelinternational.com/brexit). Als u een papieren 
exemplaar wilt ontvangen, neem dan contact op met ons - u vindt de contactgegevens 
in punt 3.4 hierboven.  
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Section 5  
Verandert er iets aan mijn polis? 
5.1 Met wie kan ik na de Overdracht contact opnemen voor een vraag over mijn 
polis of om wijzigingen aan te brengen? 

Onder voorbehoud van de in punt 2.2 beschreven processen, verandert de 
Overdracht niets aan het beheer van uw polis en blijven uw contacten na de 
Overdracht verlopen via uw gebruikelijke contactpersoon bij Markel of uw makelaar. 

5.2 Verandert er iets aan de premies die ik betaal? 

De Overdracht verandert niets aan uw premie. 

5.3 Verandert er iets aan de voorwaarden van mijn polis? 

De Overdracht verandert niets aan de voorwaarden van uw polis, noch aan de 
betalingen die u ontvangt als u een claim hebt. 

5.4 Brengt de Overdracht andere wijzigingen met zich mee waarvan ik op de 
hoogte moet zijn? 

Financial Services Compensation Scheme 

In het geval van insolventie van MIICL kunt u momenteel, als u voldoet aan de 
desbetreffende criteria om in aanmerking te komen, een beroep doen op het Financial 
Services Compensation Scheme (het "FSCS") om een claim die u in het kader van uw 
polis indient, te laten uitbetalen. De meeste polishouders zullen echter niet voldoen 
aan de criteria om in aanmerking te komen, aangezien MIICL vooral actief is op het 
gebied van commerciële (her)verzekeringen terwijl het FSCS gericht is op 
consumenten en zeer kleine ondernemingen. Het is echter mogelijk dat een kleine 
minderheid van de polishouders van MIICL die aan MISE worden overgedragen aan 
de criteria zal voldoen. Als de Regeling wordt goedgekeurd en uw polis aan MISE 
wordt overgedragen, kunt u mogelijk niet langer een beroep doen op het FSCS in 
geval van insolventie van MISE.  Dit geldt niet voor polishouders van MIICL die niet 
aan MISE worden overgedragen.  

De Onafhankelijke Deskundige heeft deze kwestie in de punten 7.13 tot en met 7.24 
van zijn Verslag behandeld en is om de redenen die in zijn Verslag zijn uiteengezet, 
tot de conclusie gekomen dat dit verlies van toegang tot het FSCS geen wezenlijke 
nadelige gevolgen zal hebben voor de overgedragen polishouders.   

Financial Ombudsman Service  

In het geval van een geschil met MIICL kunt u, als u voldoet aan de desbetreffende 
criteria om in aanmerking te komen, momenteel een beroep doen op de Britse 
Financial Ombudsman Service (de "UK FOS"), die een gratis, onafhankelijke 
geschillenbeslechting biedt. De criteria om in aanmerking te komen voor deze dienst 
zijn vergelijkbaar met die welke gelden voor een aanvraag bij het FSCS, en daarom 
zal naar verwachting slechts een minderheid van de polishouders van MIICL aan die 
criteria voldoen.  Een kleine minderheid van de polishouders van MIICL die aan MISE 
worden overgedragen, zou echter aan de toelatingscriteria kunnen voldoen en kan het 
recht verliezen om in geval van een geschil met MISE een aanvraag in te dienen bij 
de FOS.  

Alle polishouders die aan MISE worden overgedragen, hebben echter mogelijk 
toegang tot de Duitse verzekeringsombudsman (Versicherungsombudsmann e.V.). 
Als u in het bezit bent van een polis die door of namens een Europees branche van 
MIICL is uitgegeven, zal de Overdracht geen gevolgen hebben voor uw recht op 
toegang tot een bestaande ombudsdienst in uw land van vestiging.  
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De Onafhankelijke Deskundige heeft deze kwestie in de punten 7.34 tot en met 7.37 
van zijn Verslag behandeld en is om de redenen die in zijn Verslag zijn uiteengezet, 
tot de conclusie gekomen dat dit verlies van toegang tot de FOS geen wezenlijke 
nadelige gevolgen zal hebben voor de overgedragen polishouders. 
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Section 6  
Slotopmerkingen 
6.1 Ik vind het antwoord op mijn vraag niet in dit boekje.  Waar kan ik meer te 
weten komen? 

Wij hopen dat de informatie die wij hebben verstrekt, u heeft geholpen om de 
voorstellen te begrijpen. MIICL en MISE hebben meer informatie gepubliceerd op de 
website van Markel International (www.markelinternational.com/brexit). Daar kunt u 
een volledige versie van de wettelijke voorwaarden van de Overdracht, het volledige 
Verslag van de Onafhankelijke Deskundige en het communicatiepakket voor 
polishouders downloaden. U kunt ons ook telefonisch bereiken via de onderstaande 
speciale hulplijnen en dan sturen wij u deze informatie toe.  

MIICL en MISE hebben speciale gratis hulplijnen opgezet voor klanten die vragen 
hebben, bezorgdheden willen uiten of bezwaren willen maken in verband met de 
Voorgestelde Overdracht:  

• Nederland – +31 10 798 1000 (open op werkdagen van 8:30-17:00 uur);  

De lijn is niet geopend op nationale feestdagen. Wie buiten deze uren belt, kan een 
bericht achterlaten en verzoeken om te worden teruggebeld. 

Wij zullen op de website van Markel International ook exemplaren publiceren van 
eventuele Aanvullende Verslagen die de Onafhankelijke Deskundige vóór de datum 
van de zitting van het Hof opstelt. 

Als u echter van mening bent dat u mogelijk slechter af zult zijn als gevolg van de 
Overdracht, lees dan de punten 3.4 tot en met 3.6 hierboven of lees de Juridische 
Kennisgeving in dit pakket voor informatie over hoe u uw bezwaar of bezorgdheid aan 
ons kenbaar kunt maken. 

6.2 Hoe weet ik of de Overdracht is goedgekeurd? 

Wij zullen de uitkomst van het verzoek aan het Hof bekendmaken op de website van 
Markel International (www.markelinternational.com/brexit) na de zitting van het Hof die 
op 28 maart 2019 plaatsvindt. Eventuele wijzigingen of informatie over de voortgang 
van de Overdracht zullen ook op deze website worden meegedeeld. Controleer deze 
website op eventuele wijzigingen of updates of bel onze speciale hulplijnen zoals 
hierboven in punt 6.1 beschreven.   

Indien het Hof het verzoek inwilligt, zou de Overdracht moeten plaatsvinden op de 
Ingangsdatum (29 maart 2019).  

 



 
 

10 
 
 

Appendix 
Leidraad om te bepalen of uw polis al dan niet wordt 

overgedragen in het kader van de Regeling 
Is uw polis (of een deel daarvan) uitgegeven door of namens een Branche van MIICL op het Europese 

Vasteland (Duitsland, Nederland en Spanje)? 

JA 
MISE zal na de Voorgestelde 

Overdracht uw verzekeraar zijn. 

Risico's in de EER 
Na de voorgestelde Overdracht zal 

MISE uw verzekeraar zijn voor 
risico's in het VK en de EER die 
door uw polis worden gedekt.   

 

Risico's in het VK en in de 
EER 

Na de voorgestelde Overdracht 
zal MISE uw verzekeraar zijn 
voor risico's in het VK en de 

EER die door uw polis worden 
gedekt.   

Risico's in het VK en/of 
buiten de EER 

Na de voorgestelde Overdracht 
blijft MIICL uw verzekeraar voor 

risico's in het VK en/of buiten 
de EER die door uw polis 

worden gedekt. 

NEE 
Waar is uw risico gesitueerd?* 

 

*Richtlijnen om te bepalen waar risico's gesitueerd zijn 

BELANGRIJK: *De locatie van het risico is afhankelijk van een aantal factoren. Hieronder vindt u een algemene 
(maar niet uitputtende) samenvatting van deze factoren als leidraad: 

1) Indien uw verzekering betrekking heeft op eigendommen en de inhoud daarvan (voor zover de inhoud door 
dezelfde polis wordt gedekt), dan is uw risicolocatie doorgaans het grondgebied waar het eigendom zich bevond 
(of normaal gesproken bevond) op de datum waarop uw polis werd aangegaan. 

2) Als uw verzekering betrekking heeft op voertuigen (vliegtuigen, schepen of motorvoertuigen) wordt de 
risicolocatie doorgaans bepaald door de plaats waar het voertuig is geregistreerd. 

3) Als uw verzekering betrekking heeft op andere risico's (d.w.z. niet op eigendommen of voertuigen), dan 
geldt het volgende:  

(a) als u een rechtspersoon bent, is uw risicolocatie doorgaans de plaats waar de rechtspersoon 
gevestigd was op de datum waarop uw polis werd aangegaan. Als u een rechtspersoon bent en uw polis 
meer dan één van uw vestigingen dekt die zich in verschillende gebieden bevinden, is de kans groot dat 
uw polis meerdere risicolocaties heeft; of  

(b) als u een natuurlijk persoon bent, is uw risicolocatie doorgaans het gebied waar u uw plaats van 
vestiging had op de datum waarop uw polis werd aangegaan. 
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Woordenlijst 
Hof: het High Court of Justice in Engeland and Wales. 

Zitting van het Hof: de zitting van het High Court of Justice in Engeland en Wales 
waar de definitieve beslissing om de Regeling al dan niet goed te keuren, wordt 
genomen. 

EER: de Europese Economische Ruimte.  

Ingangsdatum: 29 maart 2019, de datum waarop de Regeling naar verwachting van 
kracht wordt (onder voorbehoud van goedkeuring door het Hof). Elke eventuele 
wijziging van de datum van de Overdracht zal worden bekendgemaakt op de website 
van Markel International.  

FCA: de Britse Financial Conduct Authority, die tot doel heeft consumenten van 
financiële diensten te beschermen, de integriteit van het financiële stelsel van het VK 
te beschermen en te verbeteren en effectieve concurrentie te bevorderen in het 
belang van de consument.  

FSMA: de Britse Financial Services and Markets Act 2000. 

Onafhankelijke Deskundige: Niranjan Nathan van Ernst & Young LLP die is 
aangesteld voor het opstellen van het Verslag en wiens aanstelling door de 
Toezichthouders is goedgekeurd.  

MIICL: Markel International Insurance Company Limited.  

MISE: Markel International Societas Europaea. 

PRA: de Britse Prudential Regulation Authority die verantwoordelijk is voor de 
prudentiële regelgeving van en het toezicht op banken, bouwspaarkassen, 
kredietunies, verzekeraars en grote beleggingsondernemingen in het VK. 

Toezichthouder(s): de desbetreffende toezichthouder(s) van de verzekeringssector 
in het VK. Afhankelijk van de context verwijst dit naar de PRA, de FCA of beide. 

Verslag: het verslag over de Regeling dat door de Onafhankelijke Deskundige is 
opgesteld zoals voorgeschreven door de FSMA en dat in overeenstemming is met de 
richtlijnen in SUP 18.2 van het Handbook van de FCA, FG18/4: "Approach to the 
review of Part VII insurance business transfers" van de FCA en "Statement of Policy 
on insurance business transfers" van de PRA. 

Aanvullend Verslag: een verslag dat voorafgaand aan de zitting van het Hof wordt 
opgesteld om rekening te houden met de impact op de conclusies van de 
Onafhankelijke Deskundige van gebeurtenissen die zich na de uitgifte van zijn eerste 
Verslag hebben voorgedaan.  

Overdracht: de wettelijke overdracht van de Overgedragen Polissen van MIICL aan 
MISE. 

Overgedragen Polissen: de MIICL-polissen die in het kader van de Regeling aan 
MISE worden overgedragen.  
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