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[Brief betreffende: WA-begunstigden – Overdracht] 

[Naam en adres van polishouder] 

[Datum] 

 

Geachte [] 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW VERZEKERINGSPOLIS BIJ MARKEL INTERNATIONAL 
INSURANCE COMPANY LIMITED – LEES DEZE AANDACHTIG 

Uit onze gegevens blijkt dat u een of meer polissen heeft of heeft gehad bij Markel International 

Insurance Company Limited ("MIICL"), een (her)verzekeringsmaatschappij in het VK die deel uitmaakt 

van de Markel-groep. Mogelijk hebt u ook een claim ingediend in het kader van een verzekeringspolis 

bij MIICL.   

Wij schrijven u om u op de hoogte te brengen van het voorstel om, in het kader van de Voorgestelde 

Overdracht (zoals hieronder gedefinieerd), uw MIICL-polis(sen) of -claim(s) op 29 maart 2019 over te 

dragen aan Markel Insurance Societas Europaea ("MISE"), een (her)verzekeringsmaatschappij naar 

Duits recht die deel uitmaakt van dezelfde ondernemingsgroep als MIICL. MISE is erkend door en 

staat onder toezicht van de Duitse verzekeringstoezichthouder. 

Deze brief bevat belangrijke informatie over de Voorgestelde Overdracht, zodat u een redelijke termijn 

hebt om na te gaan of de Voorgestelde Overdracht nadelige gevolgen heeft voor u en/of uw 

belanghebbenden.  

In Bijlage I bij deze brief hebben we ook een aantal stappen beschreven die we u vragen te 

ondernemen om belangrijke informatie met betrekking tot de Voorgestelde Overdracht aan alle 

begunstigden van uw groepspolis/-polissen (de "Begunstigden") mee te delen. 

De Voorgestelde Overdracht moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de Britse Financial 

Services and Markets Act 2000. Wij zijn verplicht om voor de Voorgestelde Overdracht goedkeuring te 

verkrijgen van het High Court of England and Wales (het "Hof"). Wij zijn ook wettelijk verplicht om in 

het kader van dit proces contact met u op te nemen. Bent u of is een Begunstigde van mening dat de 

Voorgestelde Overdracht nadelige gevolgen heeft voor u/hem, dan heeft u/heeft hij/zij het recht om 

uw/zijn/haar opmerkingen kenbaar te maken aan het Hof. Deze brief geeft informatie over de manier 

waarop dit kan worden gedaan. 
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Na het besluit van de Britse kiezers om voor het vertrek uit de Europese Unie (de "EU") te stemmen, 

is het noodzakelijk dat de Markel-groep haar Europese activiteiten herstructureert om haar Europese 

polishouders te kunnen blijven bedienen 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 Voorgestelde Overdracht zorgt er ook voor dat de 

Markel-groep via MISE toegang behoudt tot de Europese interne markt. 

Om die reden stelt MIICL voor om specifieke schadeverzekeringen (met uitsluiting van 

herverzekeringen) aan MISE over te dragen (de "Voorgestelde Overdracht") die zijn geschreven 

en/of overgenomen: 

(i) door zijn actieve branches in Duitsland, Nederland en Spanje (de "Branches op het Europese 
Vasteland"), die alle verzekeringen (met uitsluiting van herverzekeringen) van MIICL in de 

Branches op het Europese Vasteland omvatten;  

 (ii)  door zijn actieve branche in Ierland, maar alleen voor zover deze verzekeringen geheel of 

gedeeltelijk verband houden met één of meer risico's die gesitueerd zijn in de Europese 

Economische Ruimte (de "EER") (met uitsluiting van het Verenigd Koninkrijk); en 

(iii) op basis van de vrijheid van dienstverrichting of anderszins in het VK, maar alleen voor zover 

deze verzekeringen geheel of gedeeltelijk verband houden met een of meer risico's die 

gesitueerd zijn in de EER (met uitsluiting van het Verenigd Koninkrijk). 

Het schema in het "Boekje met vragen en antwoorden" waarnaar hieronder wordt verwezen, helpt u 

om te bepalen welke polissen (geheel of gedeeltelijk) deel zullen uitmaken van de Voorgestelde 

Overdracht. Mocht u echter vragen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande 

contactgegevens.  

Als u meer dan één polis bij MIICL heeft (waarvan er een of meer mogelijk deel uitmaken van de 

Voorgestelde Overdracht en een of meer mogelijk van de Voorgestelde Overdracht zijn uitgesloten), 

helpt het schema in het "Boekje met vragen en antwoorden" 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 via de onderstaande contactgegevens.  

Als uw polis of polissen in het kader van de Voorgestelde Overdracht aan MISE worden 

overgedragen, zal elk van die polissen die op of na 29 maart 2019 worden verlengd ook bij MISE 

worden verlengd op de desbetreffende verlengingsdatum. 

Als u deze brief ontvangt omdat u in het kader van een polis bij MIICL een claim heeft ingediend, mag 

niets in deze brief worden beschouwd als een erkenning of aanvaarding van de geldigheid van uw 

claim of van enige aansprakelijkheid van MIICL (of, na de Voorgestelde Overdracht, MISE) met 



Markel International Insurance Company Limited 
20 Fenchurch Street, London, EC3M 3AZ Tel: +44 (0)02 7953 6000 Fax: +44 (0)20 79536001  
www.markelinternational.com  
  
Registered at the above address. Registered in England number 966670 
Authorised by the Prudential Regulation Authority by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority 

3 

betrekking tot die claim (en, in het bijzonder, (indien van toepassing) enig voorbehoud van rechten, 

volledig voorbehouden blijft) of de geldigheid van uw polis (ook als die polis nietig is verklaard).  

De Voorgestelde Overdracht zal geen gevolgen hebben voor: 

• onze verplichtingen jegens u of de Begunstigden;  

• de voorwaarden van uw polis; 

• de hoogte van uw premie; 

• de looptijd van uw polis of polissen;  

• de wijze waarop uw polis wordt beheerd; of 

• elke claim die u of een Begunstigde mogelijk hebt/heeft ingediend of zult/zal indienen in het 
kader van uw polis of polissen, met inbegrip van de wijze waarop claims die u of een 
Begunstigde in het kader van uw polis of polissen hebt/heeft ingediend of mogelijk zult/zal 
indienen, worden afgehandeld. 

Hoe worden uw belangen en die van de Begunstigden beschermd? 

De procedure voor wettelijke goedkeuring van de Voorgestelde Overdracht is bedoeld om uw 

belangen en die van de Begunstigden te helpen beschermen. 

• Het Hof moet de Voorgestelde Overdracht goedkeuren voordat ze kan doorgaan. Het Hof zal 
nagaan of de Voorgestelde Overdracht nadelige gevolgen heeft voor de polishouders en of het 
passend is de Voorgestelde Overdracht goed te keuren.   

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

• U hebt het recht en ook de Begunstigden hebben het recht om de zitting van het Hof waarop de 
Voorgestelde Overdracht zal worden behandeld bij te wonen en om bezwaren of bezorgdheden 
die u of de Begunstigden mogelijk hebt/hebben direct voor te leggen, of om een juridisch 
adviseur aan te stellen die de zitting namens u/hen zal bijwonen.  Als u of de Begunstigden ons 
wilt/willen bellen of schrijven in plaats van persoonlijk te verschijnen, zullen wij alle bezwaren 
die wij per telefoon dan wel schriftelijk van u hebben ontvangen op 28 maart 2019 schriftelijk 
aan het Hof voorleggen. Als u of de Begunstigden besluit/besluiten ons te schrijven, verzoeken 
wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk en bij voorkeur uiterlijk op 21 maart 2019 te doen.  

• Een eventuele wijziging van de datum van de zitting van het Hof zal bekend worden gemaakt 
op onze website (www.markelinternational.com/brexit).  

• Onder voorbehoud van goedkeuring van de Overdracht door het Hof wordt verwacht dat de 
polissen op 29 maart 2019 automatisch aan MISE worden overgedragen.  

• Een eventuele wijziging van de datum van de Voorgestelde Overdracht zal bekend worden 
gemaakt op onze website (www.markelinternational.com/brexit).  

• Er is een Onafhankelijke Deskundige aangesteld om een verslag voor het Hof te schrijven.  Hij 
heeft de impact van de Voorgestelde Overdracht beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat 
de Voorgestelde Overdracht voor geen enkele groep polishouders wezenlijk nadelige gevolgen 
zal hebben.  
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• MIICL heeft nauw overleg gepleegd met zijn toezichthouders, de Financial Conduct Authority en 
de Prudential Regulation Authority. De Britse toezichthouders hebben het recht om hun eigen 
opmerkingen aan het Hof mee te delen en wij verwachten dat zij dat ook zullen doen.  

Wat moet u doen? 

Lees de informatie die wij bij deze brief hebben gevoegd aandachtig door. 

De Begunstigden hebben het recht om in kennis te worden gesteld van de Voorgestelde Overdracht. 

Daarom verzoeken wij u, als houder van de groepspolis, ons te helpen om alle Begunstigden op de 

hoogte te brengen door de stappen te volgen die in Bijlage I bij deze brief zijn beschreven. Wij zullen 

de daaruit ontstane kosten vergoeden indien u daarom verzoekt en een passend bewijs van de 

gemaakte kosten toevoegt. 

Wij hebben een boekje bijgevoegd waarin u het volgende vindt: 

• “Vragen en antwoorden" over de Voorgestelde Overdracht; 

• een samenvatting van het juridische document waarin de voorwaarden van de Voorgestelde 
Overdracht uiteen zijn gezet (het "Document van de Regeling"); 

•  een samenvatting van het Verslag van de Onafhankelijke Deskundige; en 

• een kopie van een juridische kennisgeving met nadere gegevens over de zitting van het Hof 
waarop de Voorgestelde Overdracht zal worden behandeld, 

(het "Communicatiepakket"). 

Hoe kunt u uw mening kenbaar maken 

Als u zich kunt vinden in de Voorgestelde Overdracht en de informatie die is opgenomen in en 

bijgevoegd bij deze brief, hoeft u naast het ter beschikking stellen van de in Bijlage I beschreven 

kennisgevingen aan alle Begunstigden geen verdere actie te ondernemen. Hebt u echter meer 

informatie nodig, hebt u vragen of heeft u bezwaar tegen de Voorgestelde Overdracht, of bent u van 

mening dat de Overdracht mogelijk nadelige gevolgen zal hebben voor u of de Begunstigden, neem 

dan zo spoedig mogelijk en bij voorkeur uiterlijk op 21 maart 2019 contact met ons op. U kunt: 

• gratis onze speciale hulplijn bellen: 

1) Nederland – +31 10 798 1000 (open op werkdagen van 8:30-17:00 uur);  
 De lijn zijn 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: 
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1) Nederland – brexitnetherlands@markelintl.com;  
 

U wordt erop gewezen dat de speciale hulplijn alleen bedoeld is voor vragen over de Voorgestelde 

Overdracht.  Als u of een Begunstigde algemene vragen hebt/heeft over uw polis, bel dan uw 

gebruikelijke contactpersoon.  

Voor uw gemak is deze informatie ook beschikbaar op de website van Markel International 

(www.markelinternational.com/brexit), samen met volledige kopieën van de documenten in het 

Communicatiepakket, het Document van de Regeling en het Verslag van de Onafhankelijke 

Deskundige.  Alle updates en details over de voortgang van de Voorgestelde Overdracht, met inbegrip 

van elk aanvullend verslag van de Onafhankelijke Deskundige dat mogelijk vóór de zitting van het Hof 

wordt opgesteld, worden ook op dezelfde webpagina van deze website geplaatst.   

Als u iemand kent die geen Begunstigde is maar wel een belang heeft in uw polis en/of het recht heeft 

om een claim in te dienen in het kader van uw polis, breng die persoon dan op de hoogte van de 

Voorgestelde Overdracht en geef de informatie in deze brief en het boekje door.  

Hoogachtend,  

       

………………………………….. ………………………………….. 

Voor en namens Voor en namens 

Markel International Insurance Company Limited Markel Insurance Societas Europaea 
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Bijlage I 

Kennisgeving aan de begunstigden van groepspolissen van MIICL 

Het is wettelijk verplicht om alle belanghebbenden op de hoogte te brengen van de Voorgestelde 
Overdracht, met inbegrip van alle Begunstigden in het kader van uw groepspolis/-polissen. Daarom 
verzoeken wij u om uw medewerking bij het verspreiden van de hieronder beschreven kennisgeving 
aan elk van de Begunstigden in het kader van uw groepspolis, in overeenstemming met de volgende 
richtlijnen: 

(i) Timing: Breng de Begunstigden binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief op de hoogte. 

(ii) Aan de Begunstigden te verstrekken kennisgeving: Breng de Begunstigden op de hoogte in 
de taal die hieronder onder de titel "BELANGRIJKE INFORMATIE OVER 
WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BIJ MARKEL INTERNATIONAL 
– LEES DEZE AANDACHTIG" is aangegeven. 

(iii) Kennisgevingsmechanisme: . (a) Hang de exemplaren van de kennisgeving op opvallende 
plaatsen op de werkplekken van de Begunstigden op en plaats de kennsigeving op uw 
bedrijfsintranet; en (b) e-mail de kennisgeving aan alle Begunstigden (met inbegrip van 
degenen die (wegens zwangerschapsverlof of een ander langdurig verlof) afwezig zijn op 
kantoor maar bij u in dienst blijven). 

(iv) Mogelijk zullen begunstigden u rechtstreeks vragen stellen naar aanleiding van de 
kennisgeving. Verwijs hen in dat geval door naar de contactpunten die in de kennisgeving 
vermeld staan.  

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 
BIJ MARKEL INTERNATIONAL – LEES DEZE AANDACHTIG 

Deze mededeling bevat belangrijke informatie over de werknemersverzekeringspolis(sen) die is (zijn) 
afgesloten door Markel International Insurance Company Limited ("MIICL"), een 
(her)verzekeringsmaatschappij naar het recht van Engeland en Wales die erkend is door de Prudential 
Regulation Authority ("PRA") en onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority en de PRA. 

Er is een voorstel om, in het kader van de Voorgestelde Overdracht (zoals hieronder gedefinieerd), uw 

MIICL-polis(sen) of claim(s) op 29 maart 2019 over te dragen aan Markel Insurance Societas 

Europaea ("MISE"), een (her)verzekeringsmaatschappij naar Duits recht die deel uitmaakt van 

dezelfde ondernemingsgroep als MIICL. MISE is erkend door en staat onder toezicht van de Duitse 

verzekeringstoezichthouder. 

De Voorgestelde Overdracht moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de Britse Financial 

Services and Markets Act 2000. MIICL en MISE zijn verplicht om voor de Voorgestelde Overdracht 

goedkeuring te verkrijgen van het High Court of England and Wales (het "Hof"). Ze zijn wettelijk 

verplicht om in het kader van dit proces contact op te nemen met polishouders en mogelijke 

begunstigden van de verzekeringspolissen (zoals u). Indien u van mening bent dat de Voorgestelde 

Overdracht nadelige gevolgen voor u heeft, hebt u het recht om uw opmerkingen kenbaar te maken 

aan het Hof. Deze kennisgeving bevat informatie over hoe u dit kunt doen. 

Na het besluit van de Britse kiezers om voor het vertrek uit de Europese Unie (de "EU") te stemmen, 

is het noodzakelijk dat de Markel-groep haar Europese activiteiten herstructureert om haar Europese 



Markel International Insurance Company Limited 
20 Fenchurch Street, London, EC3M 3AZ Tel: +44 (0)02 7953 6000 Fax: +44 (0)20 79536001  
www.markelinternational.com  
  
Registered at the above address. Registered in England number 966670 
Authorised by the Prudential Regulation Authority by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority 

7 

polishouders te kunnen blijven bedienen na het vertrek van het VK uit de EU en het verstrijken van 

een overeengekomen overgangsperiode, die (indien overeengekomen) naar verwachting op 31 

december 2020 afloopt. De Voorgestelde Overdracht zorgt er ook voor dat de Markel-groep via MISE 

toegang behoudt tot de Europese interne markt. 

Daarom stelt MIICL voor om bepaalde schadeverzekeringen (met uitsluiting van herverzekeringen) 

aan MISE over te dragen (de "Voorgestelde Overdracht") die zijn geschreven en/of overgenomen: 

(i) door zijn actieve branches in Duitsland, Nederland en Spanje (de "Branches op het Europese 
Vasteland"), die alle verzekeringen (met uitsluiting van herverzekeringen) van MIICL in de 

Branches op het Europese Vasteland omvatten;  

 (ii)  door zijn actieve branche in Ierland, maar alleen voor zover deze verzekeringen geheel of 

gedeeltelijk verband houden met een of meer risico's die gesitueerd zijn in de Europese 

Economische Ruimte (de "EER") (met uitsluiting van het Verenigd Koninkrijk); en 

(iii) op basis van de vrijheid van dienstverrichting of anderszins in het VK, maar alleen voor zover 

deze verzekeringen geheel of gedeeltelijk verband houden met een of meer risico's die 

gesitueerd zijn in de EER (met uitsluiting van het Verenigd Koninkrijk). 

Het schema in het "Boekje met vragen en antwoorden" waarnaar hieronder wordt verwezen, helpt u 

om te bepalen welke polissen (geheel of gedeeltelijk) deel zullen uitmaken van de Voorgestelde 

Overdracht. Mocht u echter vragen hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande 

contactgegevens.  

Bezoek de website van Markel International (www.markelinternational.com/brexit) om de volgende 

belangrijke documenten en informatie in verband met de Voorgestelde Overdracht te bekijken: 

• “Vragen en antwoorden" over de Voorgestelde Overdracht; 

• een samenvatting van het juridische document waarin de voorwaarden van de Voorgestelde 
Overdracht uiteen zijn gezet;  

• een samenvatting van het Verslag van de Onafhankelijke Deskundige met betrekking tot de 
Voorgestelde Overdracht; en 

• een kopie van een juridische kennisgeving met nadere gegevens over de zitting van het Hof 
waarop de Voorgestelde Overdracht zal worden behandeld.  

Lees de informatie aandachtig door zodat u begrijpt welke gevolgen de voorstellen hebben voor uw 

polis of claim.  

Hoe kunt u uw mening kenbaar maken? 

Als u zich kunt vinden in de Voorgestelde Overdracht en de informatie op de website van Markel 

International, hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Hebt u echter meer informatie nodig, hebt u 
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vragen of bent u bezorgd over de Voorgestelde Overdracht of bent u van mening dat de Overdracht 

mogelijk nadelige gevolgen zal hebben voor u, neem dan zo spoedig mogelijk en bij voorkeur uiterlijk 

op 21 maart 2019 contact op met Markel International. U kunt: 

• gratis onze speciale hulplijn bellen: 

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

 


