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Geachte Heren, 

HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC (“HCCI”) 

TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED (“TMKI”) 

TOKIO MARINE EUROPE SA (“TME”) 

OVERDRACHT VAN VERZEKERINGSACTIVITEITEN 

Na de persmededeling in 2017 hebben HCCI en TMKI (bedrijven binnen de Tokio Marine Group) 

samengewerkt aan de oprichting van een in Luxemburg gevestigde verzekeringsmaatschappij, TME. 
Deze nieuwe verzekeringsmaatschappij zal ervoor zorgen dat, ongeacht de uitkomst van de huidige 

Brexitonderhandelingen, de huidige Tokio Marine-teams verzekeringsdiensten aan hun klanten in de 

EER kunnen blijven aanbieden. Als onderdeel van deze naadloze overgang en om volledige 

continuïteit van de dienstverlening aan onze verzekeringnemers te garanderen, wordt voorgesteld 

dat HCCI de activiteiten van haar EER-vestigingen overdraagt, en TMKI de activiteiten van haar 

EER-vestigingen overdraagt aan TME. 

De overdracht wordt voorgesteld zodat de Tokio Marine Group, via TME, schadegevallen kan 

beheren en uitbetalen op de polissen die zijn geschreven via EER-vestigingen van HCCI en TMKI 

nadat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. 

1. HET VOORSTEL 

De overdracht van de bovengenoemde activiteiten aan TME zal worden uitgevoerd onder 

een zogenaamde regeling voor de overdracht van verzekeringsactiviteiten (de “Regeling”). 

De Regeling kan pas met goedkeuring van het Engelse High Court van kracht gaan door een 

vonnis op grond van Deel VII van de Engelse Wet van 2000 inzake Financiële Diensten en 

Markten (de “Wet”) (Financial Services and Markets Act 2000). 

 



De over te dragen activiteiten bestaan uit de verzekerings- en herverzekeringscontracten 

waarvoor HCCI de verzekeraar of herverzekeraar is via haar vestigingen in Frankrijk, 

Duitsland, Ierland, Italië, Noorwegen en Spanje en waarvoor TMKI de verzekeraar of 

herverzekeraar is via haar kantoren in België; Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en 

Spanje. 

HCCI en TMKI hebben bij het Engelse High Court een aanvraag ingediend voor dit vonnis, 

dat later dit jaar door het Hof zal worden behandeld. Mits de goedkeuring van het Hof wordt 

verkregen, wordt de overdracht naar verwachting om 00:01 uur op 1 januari 2019 van kracht. 

Zoals vereist door de Wet heeft een onafhankelijke deskundige een rapport over de 

voorgestelde overdracht opgesteld. De onafhankelijke deskundige concludeert in zijn rapport 

dat er geen wezenlijke nadelige gevolgen zouden zijn voor de veiligheid, of de 

dienstverlening voor verzekeringnemers van HCCI of TMKI. 

U hebt deze kennisgeving ontvangen omdat u optreedt als makelaar voor één of meer 

overdragende polissen van TMKI. TMKI vraagt aan u om overdragende verzekeringnemers 

van TMKI, die klant bij u zijn, op de hoogte te brengen van de voorgestelde overdracht door 
een kopie van de bijgevoegde verklaring aan verzekeringnemers naar hen door te sturen, 

alsook een kopie van bijgevoegde samenvatting van de Regeling en van het rapport van de 

onafhankelijke expert en hen door te verwijzen naar de volgende website: 

http://www.tokiomarinekiln.com/about-us/brexit/ 

We zouden het op prijs stellen als u ons laat weten of u nog kopieën nodig heeft of 

bijkomende hulp om uw klanten op de hoogte te brengen zoals hierboven gevraagd. 

2. WAT DIT BETEKENT VOOR VERZEKERINGNEMERS 

Op het moment van de inwerkingtreding van de Regeling: 

(a) TME zal HCCI vervangen als de verzekeraar of herverzekeraar voor elk 

overgedragen verzekeringscontract of herverzekeringscontract waarvoor HCCI 

momenteel de verzekeraar of herverzekeraar is; en 

(b) TME zal TMKI vervangen als de verzekeraar of herverzekeraar voor elk 

overgedragen verzekeringscontract of herverzekeringscontract waarvoor TMKI 

momenteel de verzekeraar of herverzekeraar is. 

Afgezien hiervan zullen de voorwaarden van dergelijke contracten niet veranderen. 

Vanaf de datum van de overdracht zullen dezelfde personeelsleden de overgedragen 
activiteiten blijven beheren voor rekening van TME. 

 

http://www.tokiomarinekiln.com/about-us/brexit/


Eenieder die beweert dat hij of zij door de uitvoering van de Regeling benadeeld zou worden, 

heeft het recht om door het Hof te worden gehoord tijdens de hoorzitting over de aanvraag, 

evenals de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority. 

De aanvraag moet worden gehoord voor de rechter van de Companies Court te 7 Rolls 

Buildings, Royal Courts of Justice, Fetter Lane, Londen, EC4A 1NL op 16 november 2018 en 

eenieder (waaronder personeel tewerkgesteld bij de activiteiten van HCCI, TMKI of TME) die 

beweert dat hij of zij benadeeld zou worden door de uitvoering van de Regeling, heeft het 

recht om bezwaar aan te tekenen (door schriftelijke opmerkingen te sturen naar de hieronder 

genoemde advocaten en/of het Hof, of door mondelinge opmerkingen te maken bij de 
hieronder genoemde advocaten), of persoonlijk of vertegenwoordigd door een raadsman te 

verschijnen op het moment van die hoorzitting. Elke persoon die van plan is mondeling of 

schriftelijk bezwaar te maken, of te verschijnen, wordt verzocht (maar is niet verplicht) om 

zijn of haar bezwaren en de redenen daarvoor zo snel mogelijk, en bij voorkeur vóór 14 

november 2018, te melden aan Hogan Lovells International LLP (de advocaten voor HCCI 

en TMKI) te Atlantic House, Holborn Viaduct, Londen, EC1A 2FG (tel: +44 20 7296 2000), 
onder vermelding van referentie C4/NC/TJG. 

Met de meeste hoogachting, 
 

Charles Franks 

voor en namens 

Tokio Marine Kiln Insurance Limited 


