SAMENVATTING VAN DE REGELING EN RAPPORT VAN DE ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGE
Voorgenomen overdracht van deel van het bedrijf van
HCC International Insurance Company Plc en
Tokio Marine Kiln Insurance Limited
1.

OVERZICHT

1.1

Er wordt voorgesteld dat bedrijven van de EER-divisies HCC International Insurance
Company Plc (‘HCCI’) en van de EER-divisies van Tokio Marine Kiln Insurance Limited
(‘TMKI’) zullen worden overgedragen aan Tokio Marine Europe SA (‘TME’) volgens een
regeling overeenkomstig Deel VII van de Financial Services and Markets Act 2000 (de
‘Wet’) (het ‘Voorstel’).

1.2

HCCI, TMKI en TME zijn bedrijven in de Tokio Marine Group.

1.3

HCCI is een verzekeringsmaatschappij opgericht in Engeland en Wales. De
maatschappij is geautoriseerd om verzekerings- en herverzekeringscontracten in
werking te laten treden en uit te voeren door de Britse prudentiële toezichthouder, de
Prudential Regulation Authority (‘PRA’).

1.4

TMKI is een verzekeringsmaatschappij opgericht in Engeland en Wales. De
maatschappij is bevoegd om verzekerings- en herverzekeringscontracten door de PRA
in werking te laten treden en uit te voeren.

1.5

Volgens de voorwaarden van het Voorstel worden alle verzekerings- en
herverzekeringscontracten op grond waarvan een EER-divisie van HCCI of TMKI de
verzekeraar of herverzekeraar is, overgedragen aan TME. De voorwaarden van die
contracten zullen echter niet op andere wijze worden beïnvloed als gevolg van de
overdracht. Dienovereenkomstig moeten polishouders actie ondernemen ten aanzien
van claims en premies.

1.6

TME is een société anonyme opgericht in Luxemburg. TME is gemachtigd door de
Luxemburgse toezichthouder voor verzekeringen, het Commissariat aux Assurances
(‘CAA’), om verzekerings- en herverzekeringscontracten in werking te laten treden en
uit te voeren.

1.7

De overdracht wordt voorgesteld zodat de Tokio Marine Group, via TME, in staat zal
zijn claims uit hoofde van de polissen die via EER-afdelingen van HCCI en TMKI zijn
gesloten, te beheren en te betalen nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie
verlaat.

2.

PROCES

2.1

Het Voorstel zal worden uitgevoerd onder bepalingen vervat in Deel VII, en Bijlage 12,
van de Wet. Met deze bepalingen kan een bedrijf dat door een Britse
verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd, worden overgedragen aan een andere
verzekeringsmaatschappij. De details van een dergelijke overdracht moeten worden
vastgelegd in een regeling (de ‘Regeling’), die alleen in werking kan treden met de
sanctie van het Hof.

2.2

HCCI en TMKI hebben bij het Hooggerechtshof een verzoek ingediend met betrekking
tot het Voorstel door middel van een claimsformulier, afgegeven op 13 juli 2018. De
zitting van het Hof zal naar verwachting plaatsvinden op 16 november 2018. De
aanvraag bij het Hof ging vergezeld van een rapport over de voorwaarden van de
Regeling in een door de PRA goedgekeurde vorm en gemaakt door een persoon die

LIB01/CHISHOLN/5911946.5

Hogan Lovells

voor de PRA verschijnt om over de vaardigheden te beschikken die nodig zijn om een
goed rapport op te stellen (het ‘Rapport van de Onafhankelijke Deskundige’).
2.3

Iedereen (met inbegrip van personeel dat werkzaam is in de uitoefening van de
activiteiten van HCCI, TMKI of TME) die beweert dat hij of zij nadeel zou ondervinden
van de uitvoering van de Regeling heeft het recht bezwaar te maken (door schriftelijke
verklaringen te sturen naar de hieronder genoemde advocaten en/of het Hof of
mondelinge verklaringen af te leggen bij de hieronder genoemde advocaten) of kan
tijdens die hoorzitting persoonlijk of door een raadsman verschijnen, hetgeen tevens
geldt voor de PRA en de Financial Conduct Authority. Iedereen die voornemens is
mondeling of schriftelijk bezwaar te maken of te verschijnen, wordt verzocht (maar is
niet verplicht) zijn of haar bezwaren en de redenen daarvoor zo spoedig mogelijk, en
bij voorkeur vóór 14 november 2018 mee te delen aan Hogan Lovells International
LLP (de advocaten die optreden namens HCCI en TMKI) te Atlantic House, Holborn
Viaduct, Londen, EC1A 2FG, Verenigd Koninkrijk, onder vermelding van referentie C4/
NC/TJG, of door te bellen naar +44 (0)20 7296 2000.

2.4

Onder voorbehoud van de toewijzing van een beschikking van het Hof die de Regeling
sanctioneert, zal de Regeling naar verwachting in werking treden op 0.01 uur op 1
januari 2019 (de ‘Ingangsdatum’).

3.

SAMENVATTING VAN DE REGELING

3.1

Overdracht van de verzekerings- en herverzekeringscontracten van de EERdivisies van HCCI en TMKI aan TME
De verzekerings- en herverzekeringscontracten, op grond waarvan een EER-bijkantoor
van HCCI of TMKI de verzekeraar of herverzekeraar is, worden overgedragen aan
TME in overeenstemming met de Regeling op de Ingangsdatum (behalve zoals
bepaald in paragraaf 3.3 hieronder). TME zal de verzekeraar of herverzekeraar worden
onder elk overdragend verzekeringscontract of herverzekeringscontract waarvoor
HCCI momenteel de verzekeraar of herverzekeraar is.

3.2

Procesvoering
Vanaf de Ingangsdatum worden alle procedures die hangend of lopend zijn of
overwogen worden door of tegen HCCI of TMKI met betrekking tot de overdragende
onderneming voortgezet of (in voorkomend geval) gestart door of tegen TME.

3.3

Uitgesloten polissen
Als een verzekerings- of herverzekeringsovereenkomst van een EER-tak van HCCI of
TMKI om welke reden dan ook van de overdracht is uitgesloten, wordt dat contract niet
overgedragen aan TME.
HCCI en TMKI hebben echter geen reden om aan te nemen dat een dergelijk
verzekerings- of herverzekeringscontract niet zal worden overgedragen.

4.

SAMENVATTING VAN HET RAPPORT VAN DE ONAFHANKELIJKE DESKUNDIGE
Een samenvatting van het Rapport van de Onafhankelijke Deskundige is bijgevoegd bij
dit document.

5.

EXEMPLAREN VAN DOCUMENTEN VAN HET VOORSTEL
Exemplaren van het Rapport van de Onafhankelijke Deskundige en van dit document
zijn beschikbaar op de volgende websites:
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http://www.tokiomarinekiln.com/about-us/brexit/
of
https://www.tmhcc.com/en/about-us/brexit
en zullen ook gratis worden aangeboden door Hogan Lovells International LLP,
advocaten voor HCCI en TMKI, waarvan nadere informatie wordt gegeven in deel 2.3
van dit document.
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Inleiding
Ik, Philip Tippin, ben een partner in de actuariële praktijk van KPMG LLP (‘KPMG’). Ik ben sinds 19
jaar lid van het Instituut en de Faculteit van Actuarissen. Ik ben door TMKI en HCCI (samen de
‘Overdrachtsbedrijven’) aangesteld om op te treden als de Onafhankelijke Deskundige in verband met
de voorgestelde overdracht die hieronder wordt beschreven (de ‘Overdracht’). Mijn benoeming werd
goedgekeurd door de Prudential Regulation Authority (‘PRA’) in overleg met de Financial Conduct
Authority (‘FCA’) op 30 november 2017.
Dit samenvattende verslag behandelt de belangrijkste conclusies van mijn Rapport van de
Onafhankelijke Deskundige. Zoals opgemerkt in het Rapport van de Onafhankelijke Deskundige, heb
ik geen andere regelingen overwogen dan die uiteengezet in de overdrachtsdocumenten die zijn
ingediend bij het Hooggerechtshof (Engeland en Wales) (‘het Hof’). Ik heb vertrouwd op gegevens en
andere informatie die door de Overdrachtsbedrijven aan mij beschikbaar zijn gesteld. Hoewel ik een
schriftelijke bevestiging van de Overdrachtsbedrijven heb ontvangen over de juistheid van de aan mij
verstrekte informatie, heb ik geen onafhankelijke verificatie uitgevoerd en mijn werk vormt geen audit
van de financiële of andere informatie die aan mij is verstrekt.
Deze samenvatting moet worden beschouwd in samenhang met het Rapport van de Onafhankelijke
Deskundige en er mag niet alleen worden uitgegaan van deze samenvatting. Zowel deze
samenvatting als het Rapport van de Onafhankelijke Deskundige moeten in hun geheel worden
beschouwd, inclusief de beperkingen van het gebruik ervan zoals uiteengezet in het Rapport van de
Onafhankelijke Deskundige. In het geval van een daadwerkelijke of waargenomen strijdigheid tussen
deze samenvatting en het Rapport van de Onafhankelijke Deskundige, dan zal de laatste bepalend
zijn.
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De Voorgestelde Overdracht

Op 23 juni 2016 organiseerde het Verenigd Koninkrijk een landelijk referendum waarin het electoraat
werd gevraagd of zij wilden dat het Verenigd Koninkrijk deel blijft uitmaken van de Europese Unie
(‘EU’) of deze wil verlaten. Het referendum resulteerde in een meerderheid van stemmen om de EU te
verlaten, een situatie die gewoonlijk wordt aangeduid als ‘Brexit’, en de gevolgen van deze stemming
zijn nog steeds onzeker. Het Verenigd Koninkrijk heeft op 29 maart 2017 formeel kennisgeving
gedaan krachtens artikel 50 van het Verdrag van Lissabon en heeft nu een voorgeschreven periode
van maximaal twee jaar bereikt om te onderhandelen over de voorwaarden voor het verlaten van de
EU. Een van de verwachte gevolgen van Brexit is dat Britse en Europese verzekeraars die het
zogenoemde ‘recht van vestiging en dienstverrichting in andere lidstaten’ hebben gebruikt om zaken
te doen in de EU, hun bedrijven moeten herstructureren om bestaande contracten te kunnen blijven
verlengen en om legaal bestaande contracten uit te besteden. De Overdracht van TMKI en HCCI naar
TME heeft als doel het risico te verkleinen dat het bedrijf dat momenteel wordt verzekerd middels
paspoort- en filiaalregulering via EU-richtlijnen, geen vergunning krijgt na Brexit. Het beoogt een
minimale impact te hebben op polishouders, met dezelfde claims-, administratie-, actuariële en andere
teams.
TME is een nieuw bedrijf dat op 8 februari 2018 in Luxemburg werd opgericht met acht nieuwe
Europese vestigingen om de huidige Europese activiteiten van TMKI en HCCI uit te breiden. Op de
datum van dit rapport heeft TME nog geen enkele polissen. Het is de bedoeling dat TME EUverlengingen van de TMKI- en HCCI-portfolio’s gaat overnemen nadat de autorisatie is ontvangen.
TMKI is een schadeverzekeringsmaatschappij, gereguleerd in het Verenigd Koninkrijk. De polissen die
zullen worden verzekerd door de volgende Europese divisies: Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië,
Nederland en België zullen worden overgedragen aan TME samen met eventuele
herverzekeringsverplichtingen en bepaalde andere activa en passiva. Dit vertegenwoordigt ongeveer
46% van de totale bruto verzekerde premie van TMKI. De overdragende onderneming omvat een
aantal bedrijfstakken, waaronder Property, Casualty, Marine en Accident en Health. Deze
bedrijfstakken zullen worden herverzekerd zodat er geen materiële economische impact van de
overdracht op de TMKI-balans is. De activiteiten van het Japanse aangewezen
accountmanagementprogramma (Designated Account Management Program, DAMP) worden direct
terugverzekerd van TME naar TMNF en het andere (van TMKI afkomstige) bedrijf van TME zal
worden herverzekerd naar TMKI. Economisch gezien behoudt TMKI dezelfde risico’s als zij voor de
Overdracht had.
HCCI is een gespecialiseerde schadeverzekeringsmaatschappij, gereguleerd in het Verenigd
Koninkrijk. TME is een dochteronderneming van HCCI en polissen verzekerd door de volgende
divisies: Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Ierland en Noorwegen zullen worden overgedragen aan
TME. Dit vertegenwoordigt ongeveer 30% van de huidige totale bruto verzekerde premie van HCCI.
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Het overnemende bedrijf van HCCI omvat een aantal bedrijfstakken, waaronder Financial Lines,
Credit en Political Risk, Surety en Contingency/Disability. TME zal vervolgens de Financial Lines
terugverzekeren naar HCCI.
De voorgestelde ingangsdatum voor de voltooiing van de Overdracht is 1 januari 2019.
Naar mijn beste weten en overtuiging, heb ik geen belangenverstrengelingen in verband met de
partijen die betrokken zijn bij de voorgestelde Overdracht, hetzij door mijn professionele werk, mijn
persoonlijke relaties of mijn financiële relaties. Ik beschouw mezelf daarom als een Onafhankelijke
Deskundige voor deze transactie. In de rapportage aan het Hof over de voorgestelde Overdracht ligt
mijn belangrijkste taak bij het Hof. Deze plicht is van toepassing ongeacht de persoon of firma door
wie ik word geïnstrueerd of betaald.
Kopieën van het Rapport van de Onafhankelijke Deskundige zijn beschikbaar op de volgende links:
http://www.tokiomarinekiln.com/about-us/brexit/; en
https://www.tmhcc.com/en/about-us/brexit.
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Overzicht van mijn analyse
Bij het beschouwen van de impact van de voorgestelde Overdracht op de veiligheid van polishouders,
heb ik rekening gehouden met zowel de impact van de Overdracht op de beschikbare financiële
middelen ter ondersteuning van polishouders als met een aantal niet-financiële gevolgen voor de
manier waarop de ervaring van een klant kan veranderen, als een resultaat van de Overdracht.
Mijn benadering om na te gaan welk effect de Overdracht op serviceniveaus heeft zoals ervaren door
polishouders, was om te bepalen of er een wijziging in de serviceafspraken zou optreden als de
Overdracht zou doorgaan en om eventuele wijzigingen te vergelijken met de regelingen die van kracht
waren als de Overdracht niet zou plaatsvinden.
Ik heb de volgende groepen polishouders ingedeeld en de belangen van elke groep afzonderlijk
behandeld:
1. Niet overdragende HCCI-polishouders;
2. Niet overdragende TMKI-polishouders;
3. Overdragende HCCI-polishouders;
a. die momenteel toegang hebben tot de FSCS;
b. die geen toegang hebben tot de FSCS;
4. Overdragende TMKI-polishouders;
a. die momenteel toegang hebben tot de FSCS;
b. die geen toegang hebben tot de FSCS;
5. Elke bestaande TME-polishouder op de ingangsdatum van de Overdracht.
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Het Britse Financial Services Compensation Scheme (‘FSCS’) beschermt individuele polishouders en
kleine bedrijven in het geval financiële dienstverleners, zoals verzekeringsmaatschappijen, failliet
gaan. Het overdragen van HCCI-polishoudergroepen 3a en 3b is opgesplitst vanwege verschillen in
hun FSCS-rechten. Dit geldt ook voor het overdragen van TMKI-polishoudergroepen 4a en 4b. Deze
voor elke bedrijfssubgroepen (a) en (b) zullen in dit rapport worden gecombineerd, met uitzondering
van delen die rechten op FSCS toelichten.

N
O
C

Wat is de niet-financiële impact van de Overdracht?
In het Rapport van de Onafhankelijke Deskundige heb ik de impact van eventuele wijzigingen als
gevolg van de Overdracht bekeken ten opzichte van:
i) de bepalingen van de FCA voor eerlijke behandeling van klanten;
ii) het gemak van het indienen van een nieuwe vordering;
iii) het beschermen van klantgegevens;
iv) de impact van ‘Brexit’; en
v) Andere overwegingen, waaronder regelgevingskader, uitvoerend management en bestuur.
Klanten eerlijk behandelen
Administratie van claims en polissen
De claimsservice die zowel vóór als na de Overdracht wordt aangeboden, blijft dezelfde servicenorm
behouden en wordt uitgevoerd door dezelfde medewerkers als voor de Overdracht. Daarnaast blijft de
Eerste Melding van verlies van telefoonnummer (en adres) van de originele polisdocumenten
ongewijzigd. Alle bestaande, niet afgehandelde claims zullen wanneer de Overdracht in werking
treedt, verder worden behandeld door hetzelfde claimsteam.
Daarom is er geen verwachte impact op polishouders van HCCI, TMKI of TME met betrekking tot
claims- en polisadministratie.
Risico’s nemen
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het nemen van risico’s voor zowel TMKI als HCCI. Beide hebben
ook een specifiek comité dat is gericht op het toezicht houden op het nemen van risico. TME zal deze
structuur aannemen, waarbij het Product Governance en Distribution Committee het nemen van risico
regelen, maar de algemene verantwoordelijkheid bij het Bestuur blijft. Ik geloof niet dat de
polishouders van HCCI, TMKI of TME nadelige gevolgen zullen ondervinden van de Overdracht.
Beschermen van klantgegevens
Cyberveiligheidrisico is vandaag de dag een relatief nieuwe en groeiende bedreiging voor bedrijven.
Er vinden steeds vaker cyberaanvallen plaats op bedrijven. Deze aanvallen kunnen vormen
aannemen, zoals toegang verkrijgen tot en verkopen of publiceren van gegevens van klanten, of
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voorkomen dat het bedrijf normaal werkt. Cyberbeveiliging wordt derhalve steeds belangrijker. Het is
een redelijke verwachting van een klant dat zijn verzekeraar passende stappen moet ondernemen om
zijn vertrouwelijke gegevens te beschermen.
Er is geen verwachting dat de bescherming van de gegevens van klanten zal verminderen als gevolg
van de Overdracht en ik concludeer dat er geen wezenlijk nadelig effect op de polishouders is met
betrekking tot gegevensverlies als gevolg van de Overdracht. Cyberaanvallen worden vaak
geprobeerd bij bedrijven, dus is er altijd het risico dat een van die aanvallen succesvol is, maar de
Overdracht lijkt op geen enkele manier dat risico te vergroten. Ik stel daarom vast dat er geen
gevolgen zijn voor de polishouders van HCCI, TMKI of TME als gevolg van de Overdracht.
De impact van ‘Brexit’
Ten tijde van mijn Rapport als Onafhankelijke Deskundige blijft er nog steeds veel politieke en
economische onzekerheid bestaan in het Verenigd Koninkrijk rond Brexit. Hoewel er veel potentiële
gevolgen kunnen zijn, is het gevolg met het grootste potentieel om de bedrijfsmodellen van de
overdrachtsondernemingen te beïnvloeden het risico dat Britse verzekeringsmaatschappijen hun
rechten krachtens EU-wetgeving verliezen om zaken te doen op de Europese interne markt (en dat
Europese verzekeringsbedrijven hun recht op handel in het Verenigd Koninkrijk kunnen verliezen).
Deze rechten onder het EU-recht staan bekend als het ‘recht van vestiging en dienstverrichting in
andere lidstaten’.
Het is onwaarschijnlijk dat er duidelijkheid zal zijn over wat de uiteindelijke positie van het recht van
vestiging en dienstverrichting in andere lidstaten zal zijn vóór de ingangsdatum van de Overdracht op
1 januari 2019.
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Het primaire doeleinde van de Overdracht is het verwijderen van onzekerheden rond het
ondertekenen van polissen na Brexit voor de Overdragende polishouders. Andere polishouders (nietoverdragende TMKI- en HCCI-polishouders en eventuele bestaande TME-polishouders op de
ingangsdatum van de Overdracht) verhuizen niet en hun omstandigheden en risicoprofiel met
betrekking tot Brexit-onzekerheden veranderen niet. Er is daarom geen negatief effect op een van de
polishouders met betrekking tot Brexit-onzekerheden als gevolg van de Overdracht, en in feite
verbetert de situatie voor de Overdragende polishouders.
Als de Overdracht geen doorgang vindt, bestaat het risico dat het bedrijf dat momenteel wordt
verzekerd door middel van vergunnings- en filiaalregulering via EU-richtlijnen, waaronder de
polishoudersgroepen 3 en 4, geen vergunning krijgt na Brexit. Het doel van de Overdracht is om dit
risico te verkleinen met minimale impact op polishouders, met dezelfde claims-, administratie-,
actuariële en andere teams.
Andere overwegingen (regelgevingskader, uitvoerend management en governance)
HCCI en TMKI zijn beide bedrijven die zijn opgericht in Engeland en Wales en worden gereguleerd
door de PRA en FCA. In die hoedanigheid geldt het regelgevingskader voor beide bedrijven zowel
voor als na de Overdracht. Er is geen verandering in het recht op bescherming onder de FSCS voor
een van de groepen van overblijvende polishouders en er is geen verandering in de toegang tot de
FOS.
Overdragende polishouders van zowel TMKI als HCCI die momenteel toegang hebben tot
bescherming van de FSCS, behouden toegang tot de FSCS en hebben momenteel geen toegang tot
de FOS (en zullen deze niet krijgen). Ze krijgen toegang tot het Luxemburgse equivalent van de FOS de Verzekeringsombudsman die wordt geleid door de ACA en ULC. Er zijn geen Luxemburgse
financiële compensatieregelingen met betrekking tot de branches die door TME zijn geschreven. Deze
subgroepen van polishouders hebben daarom geen nadelige invloed op hun FSCS- of FOSbescherming als gevolg van de Overdracht. Indien de FSCS-bescherming om welke reden dan ook
niet zou worden voortgezet, zou het verlies van deze bescherming voor de polishouders in geen geval
van wezenlijk belang zijn gezien de hoge niveaus van kapitaalbescherming die door de
Overdrachtsbedrijven worden gehandhaafd.
Overdragende polishouders van TMKI en HCCI die momenteel geen toegang hebben tot de FSCSbeveiliging, hebben momenteel nog geen toegang tot de FOS en kunnen dus geen van beide
verliezen als gevolg van de Overdracht. Ze krijgen ook toegang tot het Luxemburgse equivalent van
de FOS - de Verzekeringsombudsman die wordt beheerd door de ACA en ULC, maar geen andere
financiële compensatieregelingen (zoals hierboven vermeld). Deze subgroepen van polishouders
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hebben daarom geen nadelige invloed op hun FSCS- of FOS-bescherming als gevolg van de
Overdracht.
Er zijn geen andere wijzigingen in het kader van TMKI en HCCI als onderdeel van de Overdracht
waarvan ik op de hoogte ben.

Heeft de Overdracht gevolgen voor de veiligheid van polishouders?
Ik stel vast dat er geen wezenlijke ongunstige veranderingen zijn in de economische omstandigheden
van een van de relevante groepen polishouders.
Niet-overdragende HCCI-polishouders hebben een kapitaaldekkingsratio van 288% vóór de
overdracht en 203% daarna. Er is een daling van de kapitaaldekkingsgraad, maar deze is nog steeds
ruim boven de 100%.
Niet-overdragende TMKI-polishouders hebben een kapitaaldekking van 153% vóór de Overdracht en
153% daarna. Daarom zijn ze nog steeds goed gedekt.
De kapitaaldekkingsratio voor TME is 201% ten opzichte van 228% voor HCCI vóór de Overdracht.
Ondanks de daling is de verhouding ruim meer dan 100%.
De kapitaaldekkingsratio voor TME is 201% ten opzichte van 153% voor TMKI-polishouders vóór de
Overdracht. Deze toename betekent dat er een positief effect is op polishouders die overstappen van
TMKI naar TME.
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Nieuwe herverzekering als onderdeel van het Brexit-project
Met uitzondering van herverzekeringsdekking binnen de groep, worden de
herverzekeringsbeschermingen van de Overdrachtsbedrijven hoofdzakelijk geplaatst als deel van
groepsherverzekeringsaankopen, met een lijst van de namen van alle gedekte groepsentiteiten. De
Overdrachtsbedrijven zijn voornemens TME aan deze bestaande herverzekeringsdekkingen van
groepen toe te voegen, zodat de herverzekeringsbescherming voor de Overdracht van polishouders
wordt voortgezet alsof er niets verandert. De herverzekeringscontracten ter bescherming van HCCI
dekken haar dochterondernemingen, en daarom zal TME automatisch worden opgenomen in de
dekking van deze contracten. Als een verdere maatregel om herverzekeringstransacties naar buiten
over te dragen, moeten deze worden overgedragen op grond van de Regeling, voor zover deze nog
niet met toestemming zijn overgedragen. Met betrekking tot TMKI vindt de hernieuwing van het
volgende herverzekeringscontract plaats op 1 juni 2018.
De intragroepsbescherming blijft grotendeels onveranderd voor TMKI en HCCI. Na de overdracht zal
een aantal herverzekeringen binnen de groep worden ingevoerd die voor huidige TMKI-polishouders
erop gericht zijn om de economische aansprakelijkheid voor risico’s bij hetzelfde bedrijf te behouden
als waarmee zij vóór de Overdracht waren. Voor HCCI en TME moeten de herverzekeringen die
worden ingevoerd ervoor zorgen dat de balans van TME niet wordt blootgesteld aan buitensporige
instanties of risicocategorieën.
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Ik concludeer dat geen enkele polishouder wezenlijk nadelig wordt beïnvloed door de wijzigingen in de
herverzekeringsovereenkomsten.

Algehele conclusie
Ik heb de Overdracht en het waarschijnlijke effect ervan op elk van de relevante groepen van
polishouders overwogen. Ik heb geconcludeerd dat het risico dat een polishouder nadeel ondervindt
van de voorgestelde Overdracht zeer onwaarschijnlijk is om in aanmerking te komen om door te gaan
met de voorgestelde Overdracht zoals beschreven in mijn rapport.
Ik zal een aanvullend rapport publiceren met de meest actuele financiële informatie voorafgaand aan
de laatste hoorzitting waarop het Hof wordt verzocht de Overdracht te bekrachtigen. Dit rapport gaat
ook in op alle marktontwikkelingen, updates over Brexit en alle reacties van polishouders na
berichtgeving over de Overdracht aan polishouders (zoals vermeld in mijn Rapport van de
Onafhankelijke Deskundige).
Philip Tippin
Lid van het Instituut en de Faculteit van Actuarissen
Partner, KPMG LLP
11 juli 2018
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