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Справка: QBEBGPOL 

Уважаеми г-не/г-жо, 

Относно: Предложено прехвърляне на цялата дейност по общо (пре)застраховане, осъществявана от QBE 
Insurance (Europe) Limited (“QIEL”) чрез нейните клонове в Белгия, България, Дания, Естония, Франция, 
Германия, Ирландия, Италия, Норвегия, Испания и Швеция, към QBE Europe SA/NV („QBE Europe“) и 
предложеното прехвърляне на цялата дейност по общо и дългосрочно презастраховане, осъществявана от QBE 
Re (Europe) Limited (“QBE Re”) чрез нейните клонове в Белгия, Бермудските острови и Ирландия, към QBE 
Europe 

След решението на избирателите на Обединеното кралство да гласуват в полза на излизане от Европейския съюз („ЕС“) 
(„Брекзит“), дружеството-майка на европейското подразделение на групата дружества QBE (определена по-долу) – QBE 
Европейски дейности (QBE European Operations Plc), реши да преструктурира своята дейност в Европа, за да запази 
достъп до европейския единен пазар след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и изтичането на преходния 
период, съгласуван между Обединеното кралство, другите страни членки на ЕС и съответните институции на ЕС, който 
понастоящем се очаква да завърши на 31 декември 2020 г.  Ние планираме да улесним този процес чрез консолидиране 
на платформите за (пре)застраховане на групата дружества QBE в Европа в установения в Белгия (пре)застраховател 
QBE Europe.  Това консолидиране е необходимо, за да гарантираме, че можем да продължим да администрираме 
съществуващите полици в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и да сключваме нови полици в ЕИП след 
Брекзит.  

В съответствие с това QIEL – основното европейско застрахователно дружество в групата дружества QBE – предлага да 
прехвърли цялата своя дейност по общо (пре)застраховане: (i) осъществявана чрез нейните активни клонове в Дания, 
Франция, Германия, Италия, Испания и Швеция; и (ii) осъществявана в миналото чрез нейните клонове в Белгия, 
България, Естония, Ирландия и Норвегия ((i) и (ii) съставляват цялата дейност на QIEL в Белгия, България, Дания, 
Естония, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Норвегия, Испания и Швеция).  QBE Re – основното европейско 
презастрахователно дружество в групата дружества QBE – също предлага да прехвърли цялата своя дейност по общо и 
дългосрочно презастраховане, осъществявана чрез нейните клонове в Белгия, Бермудските острови и Ирландия, към 
QBE Europe, която съставлява цялата дейност на QBE Re.  Дейността, която предстои да се прехвърли, включва полица 
или полици, които сте сключили с QIEL и/или QBE Re (според случая).  

QBE Europe е белгийско (пре)застрахователно дружество и е част от същата корпоративна група както QIEL и QBE Re. 
Трите дружества са непреки изцяло притежавани дъщерни дружества на QBE Insurance Group Limited, дружество, 
учредено в Австралия и включено в списъка на Австралийската борса за ценни книжа, което притежава редица 
лицензирани (пре) застрахователни дружества, сключващи различни (пре)застрахователни полици на редица територии 
(„Групата дружества QBE“).  

Тъй като QIEL и QBE Re са застрахователни дружества на Обединеното кралство, предложените прехвърляния трябва 
да бъдат извършени в съответствие със Закона за финансовите услуги и пазарите на Обединеното кралство от 2000 г. 
(„Прехвърлянията“). Това ни задължава да получим одобрение от Висшия съд на Англия и Уелс.  

 

Прехвърлянията няма да засегнат: 

 общите условия на Вашето застрахователно покритие; 

 сумата на Вашите застрахователни вноски; 

 продължителността на Вашата полица или полици; или 

 всякакви искове, които може да сте завели или можете да заведете съгласно Вашата полица или полици.  

В допълнение, QBE Europe ще администрира прехвърляните полици в съответствие с настоящате системи, политики и 
процедури на групата дружества QBE и по същия начин, по който в момента се осъществява администрирането от QIEL 
и QBE Re.  

Как се защитават Вашите интереси? 

Правният процес на одобрение за Прехвърлянията към QBE Europe има за цел да помогне за защита на Вашите 
интереси.  



 Висшият съд на Англия и Уелс трябва да одобри Прехвърлянията, за да могат те да се реализират. Съдебното 
заседание е предвидено да се проведе на 19 декември 2018 г.  във Висшия съд на Англия с адрес: 7 Rolls 
Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Обединеното кралство. Съдът ще установи дали Прехвърлянията 
оказват неблагоприятно въздействие върху притежателите на полици и дали е подходящо да одобри 
Прехвърлянията. Имате право да присъствате на съдебното заседание, на което ще се разглеждат 
Прехвърлянията, както и да предоставите своите евентуални възражения или съображения директно, или да 
назначите правен съветник, който да присъства от Ваше име.  Ако желаете да се свържете с нас по телефона 
или писмено, вместо да присъствате лично, QBE ще представи в писмен вид всякакви възражения, получени от 
Вас, пред съда на 19 декември 2018 г.  Ако решите да ни пишете, любезно Ви молим да направите това 
възможно най-скоро. При одобрение от съда се очаква полиците да бъдат автоматично прехвърлени към QBE 
Europe на 1 януари 2019 г.  Евентуалните промени по датата на Прехвърлянията ще бъдат обявени на уебсайта 
на QBE.  

 Назначен е Независим експерт, който да състави доклад за съда.  Той е анализирал въздействието на 
Прехвърлянията и е констатирал, че те няма да окажат съществено отрицателно въздействие върху която и да е 
група от притежатели на полици.  

 QIEL и QBE Re са се консултирали в тясно сътрудничество със своите регулативни органи - Органа за 
финансово регулиране и надзор (“FCA”) и Надзорния орган за пруденциален надзор (“PRA”). Регулативните 
органи от Обединеното кралство имат право да представят своите собствени становища пред съда и ние 
очакваме те да направят това.  

 Понастоящем пишем до всички притежатели на прехвърляни полици, за да им предоставим информация за 
Прехвърлянията, като им даваме разумно време да установят дали те и заинтересовани страни са отрицателно 
повлияни, и ако е така – да представят становищата си пред съда. Съдебната система на Англия изисква от 
QIEL и QBE Re да направят това (освен ако съдът не е постановил друго).  

Какво трябва да направя? 

Моля, прочетете информацията, която сме включили с това писмо.  

Прилагаме брошура, съдържаща: 

 „Въпроси и отговори“ относно прехвърлянията.  

 Обобщение на правните документи, излагащи условията на прехвърлянията и доклада на Независимия експерт.  

 Копие от правното уведомление, излагащо подробности за съдебното заседание относно прехвърлянията.  

Ако се нуждаете от допълнителна информация или имате въпроси или съображения относно предложените 
Прехвърляния, или ако считате, че сте неблагоприятно засегнати, моля, свържете се с нас възможно най-скоро и за 
предпочитане преди 12 декември 2018 г.  Можете да: 

 се обадете на нашия специален телефонен номер + 359 2905 1063; или 

 да пишете на QBE до: бул.  „Христофор Колумб“ № 43, София 1592.  

Моля, обърнете внимание, че специалният телефонен номер е само за запитвания относно прехвърлянията към QBE 
Europe. Ако имате общи въпроси за своята полица, моля обадете се на екипа за обслужване на клиентите на нормалния 
телефонен номер и те с удоволствие ще Ви помогнат.  

За Ваше удобство тази информация се намира и на уебсайта на QBE (https://qbeeurope. com/) заедно с пълни копия на 
документите, упоменати по-горе.  Всички новини и подробности за напредъка на Прехвърлянията, в това число всякакви 
допълнителни доклади на Независимия експерт, които могат да бъдат съставени преди съдебното заседание, ще бъдат 
публикувани на тези уебсайтове и ще бъдат на разположение на същия адрес.  

Ако знаете за някого, който има интерес и/или има право на иск съгласно Вашата полица, моля, информирайте го/я за 
предложените Прехвърляния и предайте информацията, съдържаща се в това писмо и брошура.  

С уважение, 

                                       

…………………………………. .  …………………………………. .  

За и от името на За и от името на 

QBE Insurance (Europe) Limited QBE Re (Europe) Limited                       

 
 
 
 
 
 

https://qbeeurope.com/
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Отговори на вашите въпроси 

Раздел 1 

Общ преглед 

1.1 Какви са предложените промени? 

QBE Insurance (Europe) Limited (“QIEL”) предлага да прехвърли цялата своя дейност по общо застраховане: (i) 
осъществявана чрез нейните активни клонове в Германия, Франция, Германия, Италия, Испания и Швеция; и (ii) 
осъществявана в миналото чрез нейните клонове в Белгия, България, Естония, Ирландия и Норвегия, която в момента е в 
процес на закриване, към QBE Europe SA/NV (“QBE Europe“) (“Прехвърлянето на QIEL“).  

QBE Re (Europe) Limited (“QBE Re”) предлага да прехвърли цялата своя дейност по общо и дългосрочно презастраховане, 
осъществявана чрез нейните клонове в Белгия, Бермудски острови и Ирландия (което е цялата дейност на QBE Re) към 
QBE Europe („Прехвърлянето на QBE Re“ и заедно с Прехвърлянето на QIEL съставляват „Прехвърлянията“). 

Този процес е известен като прехвърляне съгласно Част VII и се привежда в действие чрез „Плана“.  

1.2 Кога ще се осъществят Прехвърлянията? 

Ако бъдат одобрени от Висшия съд на Англия и Уелс („Съдът“), се планира Прехвърлянията да влязат в сила на „Датата на 
влизане в сила“. Очаква се това да стане в 00:01 ч. (средно време по Гринуич) на 1 януари 2019 г. 

Промените по Датата на влизане в сила ще бъда обявени на уебсайта на QBE (на адрес (https://qbeeurope.com/). 

1.3 Кои полици се прехвърлят? 

Прехвърлят се всички полици, сключени чрез клоновете на QIEL в Белгия, България, Дания, Естония, Франция, Германия, 
Ирландия, Италия, Норвегия, Испания и Швеция. 

Прехвърлят се всички полици, сключени чрез клоновете на QBE Re в Белгия, Бермудските острови и Ирландия. Това 
съставлява цялата дейност на QBE Re. По времето на Прехвърлянията на Датата на влизане в сила се предлага QBE Re да 
се слее с QBE Europe (като дружеството QBE Europe ще продължи да съществува) и след това да прекрати дейност. 

1.4 Защо QIEL и QBE Re правят това? 

След решението на избирателите на Обединеното кралство да гласуват за излизане от Европейския съюз („ЕС“) („Брекзит“), 
дружеството-майка на европейското подразделение на групата дружества QBE – QBE European Operations Plc (“QBE EO”), 
реши да преструктурира своята дейност в Европа, за да запази достъп до европейския единен пазар след оттеглянето на 
Обединеното кралство от ЕС и изтичането на преходния период, договорен между Обединеното кралство и другите страни 
членки на ЕС и съответните институции на ЕС, който се очаква да завърши на 31 декември 2020 г. Това преструктуриране е 
необходимо, за да гарантираме, че можем да продължим да администрираме съществуващите полици в Европейското 
икономическо пространство (ЕИП) и да сключваме нови полици в ЕИП след Брекзит. Прехвърлянията имат за цел да 
улеснят този процес чрез консолидиране на платформите за (пре)застраховане на групата дружества QBE в Европа в 
установения в Белгия (пре)застраховател QBE Europe. 

1.5 Защо QBE Re предприема сливане, както и Прехвърляне? 

Въпреки че Прехвърлянията са ефективни по силата на английското законодателство за прехвърляне на всички 
(пре)застрахователни активи и пасиви към QBE Europe, това не прехвърля непременно не-(пре)застрахователни активи, 
които са предмет на законодателствата на други държави. Сливането ще гарантира, че всички активи и пасиви на QBE Re 
се прехвърлят към QBE Europe без изрично съгласие на трети страни, което би било необходимо в противен случай, което 
дава възможност на QBE Re да прекрати дейност автоматично след завършване на процеса на сливане. Сливането зависи 
от одобрението на Прехвърлянето на QBE Re. 

1.6 Защо QIEL не предприема сливане както и Прехвърляне? 

QIEL прехвърля част от своята дейност, но не и цялата си дейност. Дейността, осъществявана в Обединеното кралство, ще 
остане в QIEL след Прехвърлянията и QIEL ще продължи да осъществява (пре)застрахователна дейност в Обединеното 
кралство и страните извън ЕИП след Прехвърлянията. Следователно QIEL ще продължи като (пре)застрахователно 
дружество след Прехвърлянията. За разлика от него, QBE Re прехвърля цялата си дейност и ще прекрати дейността си 
след Прехвърлянията. 

 

https://qbeeurope.com/
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1.7 Защо QBE Re не предприеме само сливане, но не и прехвърляне по Част VII? 

Това е поради факта, че според английското законодателство е задължително да се извърши прехвърляне по Част VII, ако 
се прехвърля (пре)застрахователна дейност. Процесът по Част VII включва механизми за защита на притежателите на 
полици, като изискването за Доклад на Независим експерт, съдебно заседание и възможност за притежателите на полици да 
възразят, което не се налага при единствено процес на сливане. 

1.8 Какво ще се случи, ако Брекзит не се реализира? 

Настоящото намерение на QIEL, QBE Re и QBE Europe е да продължи с Прехвърлянията независимо от промените в 
политическата среда. Във всеки случай се очаква Прехвърлянията да влязат в сила доста преди 29 март 2019 г. (т.е. 
Брекзит). 

Раздел 2 

Повече за QBE Europe 

2.1 Информация за QBE Europe? 

QBE Europe е белгийско (пре)застрахователно дружество, основано на 12 февруари 2018 г. като новият европейски център 
на групата дружества QBE. То ще отвори клонове в Бермудските острови, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, 
Испания, Швеция и Обединеното кралство преди Датата на влизане в сила. То също така ще е упълномощено да 
осъществява (пре)застрахователна дейност в ЕИП въз основа на свободно предоставяне на услуги.  

QBE Europe е част от същата корпоративна група както QIEL и QBE Re. Трите дружества са непреки изцяло притежавани 
дъщерни дружества на QBE Insurance Group Limited, дружество, учредено в Австралия и включено в списъка на 
Австралийската борса за ценни книжа, което притежава редица лицензирани (пре)застрахователни дружества, сключващи 
различни (пре)застраховки на редица територии („Групата дружества QBE“). 

Като член на Групата дружества QBE Group, QBE Europe е възприело същата рамка за капиталов апетит, както QIEL и QBE 
Re. 

2.2 Как QBE Europe ще администрира моята полица? 

QBE Europe ще администрира Прехвърляните полици в съответствие с настоящата система, политики и процедури на 
групата дружества QBE за своята дейност в Европа и по същия начин, по който в момента се осъществява 
администрирането от QIEL и QBE Re. В частност ще има приемственост по отношение на персонала на QBE, тъй като на 
Датата на влизане в сила, след приключване на подходящите процедури за консултации със служителите и влизане в сила 
на Плана, служителите на QIEL и QBE Re в Белгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Испания и Швеция ще бъдат 
прехвърлени към и наети от QBE Europe (за белгийските служители) или съответния клон на QBE Europe (за всички 
останали служители). QBE EO също така ще предприеме необходимите формалности, за да гарантира, че единственият 
служител в бермудския клон на QBE Re ще бъде прехвърлен към бермудския клон на QBE Europe. 

QIEL и QBE Re нямат служители в Обединеното кралство и Ирландия, но вместо това съответно са назначили QBE 
Management Services (UK) Limited и QBE Management (Ireland) Limited да действат като дружества за услуги и наемане на 
персонал под тези юрисдикции (заедно „Обслужващи дружества“). QBE Europe ще сключи споразумения с Обслужващите 
дружества, съгласно които съответните служители в Обединеното кралство и Ирландия, които понастоящем администрират 
полици, прехвърляни към QBE Europe, ще продължат да правят това след Прехвърлянията. В допълнение, дейността, 
осъществявана в миналото в Норвегия, понастоящем се обслужва от служители в Дания и Швеция; дейността, 
осъществявана в миналото в България, се обслужва от Euroins Insurance Group LLC; а дейността, осъществявана в 
миналото в Естония, се обслужва от естонския клон на AAS “BTA Baltic Insurance Company“. QBE Europe възнамерява да 
запази тези сключени споразумения след Прехвърлянията. 

Съответно, администрирането на всички Прехвърляни полици ще остане същото след Прехвърлянията, както и преди.  

Раздел 3 

Повече за процеса на прехвърляне 

3.1 Какво представляват Прехвърлянията? 

Прехвърлянията се ръководят от процес съгласно Част VII от Закона за финансовите услуги и пазарите на Обединеното 
кралство от 2000 г., който дава възможност за прехвърляне на групи (пре)застрахователни полици между два 
(пре)застрахователя. (Пре)застрахователите могат да бъдат или от същата (пре)застрахователна група (както в този 
случай), или от различни корпоративни групи. Необходимо е да се подаде заявление до Висшия съд, което да бъде 
одобрено, преди да се извършат Прехвърлянията. Действащите нормативни разпоредби налагат QIEL, QBE Re и QBE 
Europe да назначат Независим експерт, одобрен от Регулативните органи, който анализира въздействието на предложените 
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Прехвърляния върху различни групи засегнати притежатели на полици, и предава доклад пред Съда. Притежателите на 
полици трябва да бъдат уведомени и да им бъде дадено време да разгледат предложенията. Те имат право да възразят и 
да изразят съображения, ако считат, че ще бъдат неблагоприятно засегнати от процеса. 

3.2 Кога и къде ще се проведе съдебното заседание? 

Съдебното заседание ще се проведе във Висшия съд на Англия с адрес: 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, 
Обединеното кралство на 19 декември 2018 г. Можете да посетите уебсайта на QBE (https://qbeeurope.com/)) или да се 
обадите на + 359 2905 1063 след тази дата за информация относно изхода от заседанието. 

3.3 Какво ще се случи на съдебното заседание? 

Съдът ще установи дали Прехвърлянията оказват неблагоприятно въздействие върху притежателите на полици и дали е 
подходящо да разреши извършването на тези Прехвърляния. Съдията ще разгледа свидетелските показания и 
доказателствата, представени от QIEL, QBE Re и QBE Europe, и ще вземе под внимание докладите на Независимия експерт 
и Регулативните органи. Ще бъде отделено време за изслушване на евентуални повдигнати възражения или съображения (в 
писмен вид, по телефона или лично) на засегнати притежатели на полици или други лица, които считат, че ще бъдат 
неблагоприятно повлияни от предложенията. Съдията трябва да реши дали е подходящо или не да одобри Прехвърлянията, 
като вземе под внимание всички представени доказателства. Ако съдията одобри Прехвърлянията, ще бъде издадена 
Съдебна заповед, което означава, че Планът ще влезе в сила на датата, посочена в заповедта. 

3.4 Какво можете да направите, ако считате, че може да бъдете неблагоприятно повлияни? 

Ако считате, че може да бъдете неблагоприятно повлияни резултат на Прехвърлянията, имате право да възразите или да 
изразите съображения предварително в писмена форма или по телефона, и лично на съдебното заседание. Можете да 
назначите правен съветник, който да присъства на съдебното заседание от Ваше име. Можете да ни изпратите своите 
коментари или съображения в писмена форма на адрес: бул. „Христофор Колумб“ № 43, София 1592. 

Всички възражения или съображения, свързани с Прехвърлянията, съобщени ни по телефона на нашата линия + 359 2905 
1063 или в писмен вид, също ще бъдат включени в информацията, предоставена пред Съда. 

3.5 Какво означава „неблагоприятно повлияни“? 

Съдът може да вземе под внимание всеки тип въздействие върху притежателите на полици. Това включва промени по 
финансовата сигурност на засегнатите дружества или промени по администрирането на Прехвърляните полици. Ако има 
някакви промени с отрицателен ефект, това не означава непременно, че Прехвърлянията са несправедливи или неразумни, 
тъй като те биха могли да бъдат компенсирани от други ползи, да бъдат изключително малки или да възникват само в редки 
случаи. Независимият експерт преценява съществеността на всякакви неблагоприятни промени въз основа на техния 
размер и/или вероятност от възникване и представя заключенията си в Доклада. 

3.6 Какво ще стане, ако Съдът не одобри Прехвърлянията? 

Ако и двете предложени Прехвърляния бъдат отхвърлени, Вашата полица ще остане с QIEL или QBE Re (според случая).  

Възможно е (но е малко вероятно) Съдът да одобри едно Прехвърляне и да отхвърли другото; те не са взаимно зависими. 
Ако Прехвърлянето на QIEL бъде одобрено, но Прехвърлянето на QBE Re бъде отхвърлено, тогава Прехвърляните полици 
на QIEL ще бъдат прехвърлени към QBE Europe, но Прехвърляните полици на QBE Re ще останат с QBE Re, и сливането на 
QBE Re и QBE Europe няма да се осъществи. Ако Прехвърлянето на QBE Re бъде одобрено, но Прехвърлянето на QIEL 
бъде отхвърлено, тогава Прехвърляните полици на QBE Re ще бъдат прехвърлени към QBE Europe и сливането ще се 
осъществи, но Прехвърляните полици на QIEL ще останат с QIEL.  

Ако Прехвърлянията бъдат забавени по каквато и да е причина, ние ще информираме притежателите на полици чрез 
уебсайта на QBE. Ако се очаква продължително забавяне или Прехвърлянията бъдат отхвърлени, ще уведомим засегнатите 
притежатели на полици в писмена форма. 

3.7 Ще бъда ли таксуван/а допълнително за нещо, свързано с този процес? 

Не, от Вас не се изисква покриване на разходите за Прехвърлянията. QIEL и QBE Re ще заплатят всички разходи и такси за 
извършване на Прехвърлянията. 

Раздел 4 

Повече за Независимия експерт 
4.1 Кой е Независимият експерт? 

Независимият експерт е г-н Алекс Маркaсън от Marcuson Consulting Ltd. Той е сътрудник на Института и факултета на 
актюерите с над двадесет-годишен опит в консултирането на дружества за общо (пре)застраховане. 

https://qbeeurope.com/
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4.2 Каква е неговата роля? 

Г-н Маркaсън е назначен, за да представи своето мнение относно вероятното въздействие на предложенията върху 
притежателите на полици. Неговото назначаване е одобрено от PRA след консултация с FCA. Неговият Доклад е 
безпристрастен, основаващ се на задълбочено проучване на предложенията и дейността на QIEL, QBE Re и QBE Europe. 
QIEL, QBE Re и QBE Europe са му предоставили достъп до ключов персонал и информация, поискана от него, както лична, 
така и обществено достъпна. 

4.3 Как мога да съм сигурен/на, че е независим? 

Назначаването на Независимия експерт беше одобрено от PRA след консултация с FCA и независимостта е един от 
критериите за оценка на неговата пригодност. Нито г-н Маркaсън, нито някой от членовете на неговото семейство, не 
притежава никакви полици, акционерни дялове и няма никакви финансови интереси в QIEL, QBE Re, QBE Europe и никое 
дружество в рамките на групата дружества QBE. Първостепенното задължение за отговорност на г-н Маркaсън е пред Съда, 
а не QIEL, QBE Re или QBE Europe. Неговият Доклад трябва да е безпристрастен. В този пакет сме включили резюме на 
неговия Доклад, но можете да изтеглите пълно копие на Доклада на независимия експерт от уебсайта на QBE 
(https://qbeeurope.com/). Ако желаете да получите хартиено копие, което да Ви бъде изпратено по пощата, се свържете с нас 
на + 359 2905 1063. 

Раздел 5 

Ще има ли някакви промени по моята полица? 

5.1 С кого мога да се свържа след Прехвърлянията във връзка със запитвания по моята полица или за 
евентуални промени? 

След приключване на процедурите по консултации със служителите, упоменати в точка 2.2 по-горе и влизане в сила на 
Плана, администрирането на Вашата полица няма да се промени в резултат на Прехвърлянията и след Прехвърлянията ще 
продължите да получавате обслужване от същото лице за контакт в QBE. 

5.2 Ще има ли някакви промени по вноските, които плащам? 

По Вашите вноски няма да настъпят никакви промени в резултат на Прехвърлянията. 

5.3 Има ли промени по общите условия на моята полица? 

Прехвърлянията няма да променят общите условия на Вашата полица или компенсациите, които получавате, ако подадете 
иск. 

5.4 Има ли някакви други промени, за които трябва да знам, в резултат на Прехвърлянията? 

Схемата за защита на притежателите на полици (PPS); 

Понастоящем, в случай на несъстоятелност на QIEL, ако отговаряте на критериите за допустимост, разполагате с право на 
достъп до PPS в Обединеното кралство за изплащане на евентуален подаден от вас иск по Вашата застрахователна 
полица. Тъй като дейността на QIEL е предимно търговско (пре)застраховане, мнозинството от притежателите на полици не 
отговарят на критериите за допустимост, тъй като PPS е насочена към физически лица и много малки предприятия. Като 
презастраховател нито един от притежателите на полици на QBE Re няма да отговаря на критериите за допустимост. 
Въпреки това, малко малцинство от притежателите на полици на QIEL ще отговарят на критериите за допустимост. Ако 
Планът бъде одобрен, като притежател на полица на QBE Europe, всеки притежател на полица на QIEL, който отговаря на 
критериите за допустимост, може вече да не разполага с право на достъп до PPS в случай на несъстоятелност на 
QBE Europe.  

Като белгийски (пре)застраховател QBE Europe ще бъде член както на Белгийския общ гаранционен фонд (Fonds Commun 
de Garantie Belge/Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds) („Общия фонд“), така и на Федералната агенция за 
професионални рискове (Agence fédérale des risques professionnels/Federaal agentschap voor beroepsrisico's) (“FEDRIS“), 
обхващащи съответно искове за транспортни и професионални рискове в случай на несъстоятелност на застрахователя. Те 
обаче не предоставят защита, еквивалентна на PPS. 

Независимият експерт е разгледал този въпрос в своя Доклад и в обобщението на Доклада, приложено към този пакет, и е 
заключил, че тази загуба на достъп до PPS няма да окаже съществено отрицателно въздействие върху сигурността на 
предоставените Ви ползи поради причините, изложени в неговия Доклад и обобщението на Доклада. 

За повече информация относно правото Ви да подадете иск до PPS, моля отнесете се до съответния раздел на уебсайта 
(https://www.fscs.org.uk/can-we-help/) и съответната точка на Доклада. В допълнение (въпреки че не можем да Ви 
предоставим правен съвет), на нашата специална телефонна линия за клиенти (+359 2905 1063) можете по заявка да 
получите допълнителни указания за правото си да използвате PPS.   

Предимство при несъстоятелност 

В допълнение, както е упоменато в точка 2.1 по-горе, QBE Europe ще има право да сключва застрахователни и 
презастрахователни полици. В случай на несъстоятелност на QBE Europe белгийското законодателство предвижда всякакви 

https://qbeeurope.com/
https://www.fscs.org.uk/can-we-help/
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суми на притежатели на преки застрахователни полици да имат предимство пред притежателите на презастрахователни 
полици. Докато положението е същото съгласно английското законодателство, QBE Re понастоящем не сключва никакви 
директни застрахователни полици и по тази причина неговите притежатели на полици няма да се класират след какъвто и да 
е друг клас притежатели на полици в случай на несъстоятелност.  

Ако сте притежател на полица на QBE Re, ще се прехвърлите към фирма, която има и притежатели на преки 
застрахователни полици (прехвърлените от QIEL и всякакви бъдещи притежатели на преки полици). Поради това ще имате 
теоретична загуба на определени права в случай на несъстоятелност на QBE Europe, тъй като бихте се класирали след 
притежателите на преки застрахователни полици. Независимият експерт е разгледал този въпрос в своя Доклад и 
обобщението на Доклада, приложено с този пакет, и е заключил, че въпреки неблагоприятния ефект върху предоставените 
права на притежателите на полици, които понастоящем са застраховани от QBE Re, въздействието няма да е съществено. 
Причините за неговото заключение са изложени в неговия Доклад и обобщението на Доклада.    

Службата на финансовия омбудсман (“FOS”) 

Най-накрая, в случай на спор с QIEL, ако отговаряте на критериите за допустимост, разполагате с право да получите помощ 
от Службата на финансовия омбудсман на Обединеното кралство, която предоставя безплатна, независима услуга за 
разрешаване на спорове. Критериите за допустимост за тази услуга са сходни с тези за PPS и поради тази причина никакви 
притежатели на полици на QBE Re и много малък брой притежатели на полици на QIEL отговарят на тези критерии. Въпреки 
това, малко малцинство от притежатели на политики на QIEL, прехвърляни към QBE Europe, може да отговарят на 
критериите за допустимост и да загубят право на достъп до FOS в случай на спор с QBE Europe. Въпреки че има сходни 
схеми за разрешаване на спорове в Белгия, в това число Омбудсманът по финансовите въпроси (Ombudsman en conflits 
financiers/Ombudsman in financiële geschillen) и Омбудсманът по застрахователните въпроси (Ombudsman des 
Assurance/Ombudsman van de Verzekerginen), тези организации могат да предоставят само необвързващи препоръки по 
отношение на жалба. 

Независимият експерт е разгледал и този въпрос в своя Доклад и в обобщението на Доклада, приложено към този пакет, и е 
заключил, че тази загуба на достъп до FOS няма да окаже съществено отрицателно въздействие върху предоставените Ви 
ползи поради причините, изложени в неговия Доклад и обобщението на Доклада. 

За повече информация относно правото Ви да подадете жалба до FOS моля отнесете се до съответния раздел на уебсайта 
(http://www.financial-ombudsman.org.uk/faq/complain.html) и съответната точка на Доклада. В допълнение (въпреки че не 
можем да ви предоставим правен съвет), на нашата специална телефонна линия за клиенти (+ 359 2905 1063) можете по 
заявка да получите допълнителни указания за правото си да използвате FOS. 

Раздел 6 

Заключителни коментари 
6.1 Не мога да открия отговора на моя въпрос в тази брошура.  Къде мога да намеря допълнителна 
информация? 

Надяваме се предоставената от нас информация да Ви е помогнала да разберете предложенията. QIEL, QBE Re и QBE 
Europe са публикували допълнителна информация на уебсайта на QBE (https://qbeeurope.com/). От него можете да изтеглите 
пълна версия на правните условия на Прехвърлянията, пълния Доклад на Независимия експерт и пакета за кореспонденция 
с притежателите на полици. Можете също да се свържете с нас на + 359 2905 1063 и ние ще Ви изпратим тази информация.  

Всяко от дружествата QIEL и QBE Re има специална телефонна линия за помощ за клиенти, които имат въпроси или искат 
да представят своите съображения или възражения, свързани с предложените Прехвърляния, на + 359 2905 1063.  

Ние също така ще публикуваме на уебсайта на QBE копия от всякакви Допълнителни доклади, които Независимият експерт 
състави преди датата на съдебното заседание. 

Въпреки това, ако считате, че може да сте неблагоприятно повлияни от Прехвърлянията, моля, вижте въпроси 3.4 и 3.6 или 
вижте Правното известие в този пакет за информация как да ни уведомите за своето възражение или съображение. 

6.2 Как да разбера дали Прехвърлянията са били одобрени? 

Ние ще обявим изхода от заявлението пред Съда на уебсайта на QBE (https://qbeeurope.com/) след съдебното заседание на 
19 декември 2018 г. Всякакви промени или информация относно процеса на Прехвърлянията също ще бъдат публикувани на 
уебсайта на QBE с адрес https://qbeeurope.com/. Трябва да проверявате тези уебсайтове за промени или актуализации. 
Можете също да ни се обадите на линията за помощ + 359 2905 1063. 

Ако заявлението е успешно, Прехвърлянията ще се осъществят на Датата на влизане в сила.  

 

http://www.financial-ombudsman.org.uk/faq/complain.html
https://qbeeurope.com/
https://qbeeurope.com/
https://qbeeurope.com/
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Терминологичен речник 

Дружества или QBE означава QIEL, QBE Re и QBE Europe.  

Съд означава Висшия съд на Англия и Уелс. 

Съдебно заседание означава заседанието на Висшия съд на Англия и Уелс, на което ще бъде взето 

окончателното решение за одобрение или отхвърляне на Плана. 

Дата на влизане в сила означава 00:01 ч. (средно време по Гринуич) на 1 януари 2019 г., датата, на която се 

очаква Планът да влезе в сила (предмет на одобрение от Съда). Промените по датата на Прехвърлянията ще 
бъдат обявени на уебсайта на QBE. 

FCA означава Органа за финансово регулиране и надзор, който има за цел да защитава потребителите на 

финансови услуги, да защитава и затвърдява целостта на финансовата система на Обединеното кралство и 
да насърчава ефективна конкуренция в интерес на потребителите.  

FSMA означава Закона на Обединеното кралство за финансовите услуги и пазари от 2000 г. 

Независим експерт означава Алекс Маркaсън от Marcuson Consulting Ltd, чието назначаване, одобрено от 

Регулативните органи, включва съставяне на Доклада. 

PRA означава Надзорния орган за пруденциален надзор, който е отговорен за пруденциалното регулиране и 

надзор на банки, строителни дружества, кредитни съюзи, застрахователи и големи инвестиционни фирми в 
Обединеното кралство. 

Прехвърляни полици на QBE Re означава полиците на QBE Re, прехвърляни към QBE Europe по силата на 

Плана. 

Прехвърляни полици на QIEL означава полиците на QIEL, прехвърляни към QBE Europe по силата на 

Плана. 

Регулативен орган(и) означава приложимия(те) регулативен/вни орган(и) на застрахователния сектор на 

Обединеното кралство. Това се отнася според контекста или за PRA, или за FCA, или и за двете организации. 

Доклад означава доклада по Плана, съставен от Независимия експерт съгласно изискванията на FSMA, 

отразяващ указанията на SUP 18.2 от Наръчника на FCA и Изявлението относно политиката на PRA по 
прехвърляне на застрахователна дейност. 

Допълнителен доклад означава доклад, съставен преди съдебното заседание, който разглежда 

въздействието на събития, възникнали след издаването на първоначалния Доклад, върху заключенията на 
Независимия експерт.  

Прехвърляния означава правното прехвърляне на Прехвърляните полици от QIEL и QBE Re към QBE 

Europe. 

Прехвърляни полици означава Прехвърляните полици на QBE Re и Прехвърляните полици на QIEL. 
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[Обобщение на Плана и доклада на Независимия експерт] 

ВИСШ СЪД 

СЪДИЛИЩА НА АНГЛИЯ И УЕЛС ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ И ИМУЩЕСТВЕНИ 
СПОРОВЕ 

ТЪРГОВСКИ СЪД (КАНЦЛЕРСКО ОТДЕЛЕНИЕ) 

 

ОТНОСНО 

QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED 

и 

ОТНОСНО 

QBE RE (EUROPE) LIMITED 

и 

ОТНОСНО 

QBE EUROPE SA/NV 

и 

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 

ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ И ПАЗАРИ ОТ 2000 г.  

 ОБОБЩЕНИЕ НА ПЛАНА И ДОКЛАДА  

 

1 Увод 

1.1 QBE Insurance (Europe) Limited (QIEL) предлага да прехвърли цялата своя застрахователна и презастрахователна 
дейност: (i) осъществявана чрез нейните активни клонове в Дания, Франция, Германия, Италия, Испания и Швеция; 
и (ii) осъществявана в миналото чрез нейните клонове в Белгия, България, Естония, Ирландия и Норвегия, която в 
момента е в процес на закриване ((i) и (ii) формират съвместно Клоновете на QIEL), която съставлява цялата 
дейност на QIEL за свобода на установяване в Белгия, България, Дания, Естония, Франция, Германия, Ирландия, 
Италия, Норвегия, Испания и Швеция (Прехвърлената дейност на QIEL) към QBE Europe SA/NV (QBE Europe).  

1.2 QBE Re (Europe) Limited (QBE Re) предлага да прехвърли цялата своя дейност по общо и дългосрочно 
презастраховане, осъществявана чрез нейните клонове в Белгия, Бермудските острови и Ирландия (заедно 
Клоновете на QBE Re), която съставлява цялата дейност на QBE Re (Прехвърлената дейност на QBE Re) към 
QBE Europe.  

1.3 Предлага се тези две прехвърляния на Прехвърлената дейност на QIEL и Прехвърлената дейност на QBE Re 
(Прехвърлената дейност) (Прехвърлянията) да влязат в сила чрез план за прехвърляне на застрахователна 
дейност (Планът). Планът ще бъде реализиран чрез Висшия съд на Англия (Висшия съд) в съответствие с Част VII 
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на Закона за финансовите услуги и пазарите на Обединеното кралство от 2000 г. На датата на влизане в сила се 
предвижда и: а) QBE Re да се слее с QBE Europe посредством трансгранично сливане чрез усвояване; и б) 
акционерите на QBE Europe, QBE Holdings (EO) Limited и QBE European Operations Plc да осигурят достатъчна 
капитализация за осъществяване на Прехвърлената дейност.  

1.4 Настоящият документ представя обобщение на ефекта от Плана и доклада, изготвен от Независимия експерт (вижте 
точка 5.1 по-долу) относно Плана (Докладът).  

1.5 Този документ е само обобщение. Пълни подробности по Плана и Доклада могат да бъдат намерени в пълните 
версии, налични безплатно (моля, вижте точка 7 по-долу за допълнителна информация).  

2 Информация за QIEL, QBE Re и QBE Europe 

2.1 QIEL е дружество, осъществяващо дейност в Англия и Уелс с регистрационен номер 01761561. Адресът на 
регистрация на QIEL е: Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD.  

2.2 Прехвърлената дейност на QIEL включва цялата обща и презастрахователна дейност на QIEL, осъществявана чрез 
Клоновете на QIEL.  

2.3 QBE Re е дружество, осъществяващо дейност в Англия и Уелс с регистрационен номер 01378853. Адресът на 
регистрация на QBE Re е: Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD.  

2.4 Прехвърлената дейност на QBE Re включва цялата обща и презастрахователна дейност на QBE Re, осъществявана 
чрез Клоновете на QBE Re, която съставлява цялата дейност на QBE Re.  

2.5 QBE Europe е дружество, осъществяващо дейност в Белгия с регистрационен номер 0690537456. Адресът на 
регистрация на QBE Europe е: Boulevard du Régent 37, BE 1000, Brussels.  

2.6 QIEL и QBE Re са упълномощени и нормативно регулирани от Надзорния орган за пруденциален надзор (PRA) на 
Обединеното Кралство и са също така нормативно регулирани от Органа за финансово регулиране и надзор (FCA) 
на Обединеното кралство.  

2.7 QBE Europe е упълномощена и нормативно регулирана от Националната белгийска банка (Banque Nationale de 
Belgique/Nationale Bank van België) (NBB).  

3 Процес и времева рамка на Плана 

3.1 Предложената времева рамка за Плана е както следва: 

  

Заседание на Висшия съд 19 декември 2018 г.  

Предложена „Дата на влизане в сила“ (когато Прехвърлената дейност ще 
бъде прехвърлена към QBE Europe) 

1 януари 2019 г.  

 

3.2 Планът няма да се осъществи, освен ако Висшият съд не го одобри на 19 декември 2018 г.  

3.3 Ако Висшият съд наложи някакви промени или условия по предложения План, Планът няма да влезе в сила освен в 
случай на съгласие между QIEL, QBE Re и QBE Europe.  

4 Обобщение на Плана 

4.1 По-долу следва обобщение на главните точки на Плана. Както беше отбелязано по-горе, пълната версия на 
документите по плана е налична безплатно (моля, вижте точка 7 по-долу за допълнителна информация).  

4.2 В допълнение, QIEL, QBE Re и QBE Europe са изготвили пакет за кореспонденция с притежателите на полици, който 
може да бъде намерен на уебсайта на QBE (с адрес (https://qbeeurope.com/).  

Ефект на Плана 

4.3 Както беше отбелязано по-горе, Планът предвижда прехвърляне на цялата Прехвърлена дейност от 
QIEL и QBE Re към QBE Europe.  

Искове, изплащани от QBE Europe след Датата на влизане в сила 

4.4 Предвижда се от Датата на влизане в сила всички права и задължения, произтичащи от Прехвърлената дейност, да 
бъдат автоматично прехвърлени към QBE Europe и QIEL или QBE Re (според случая) вече да не носят отговорност 
за тях. Това означава, че QBE Europe ще носи отговорност за изплащането на всички искове и за посрещането на 
всички други задължения, които преди това са били задължения на QIEL или QBE Re (според случая) във връзка с 
Прехвърлената дейност.  

https://qbeeurope.com/
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Изключения 

4.5 Въпреки намеренията, изразени в 4.4 по-горе, съществува малък брой полици, които ще или може да попаднат 
извън Плана, наречени съответно „Изключени полици на QIEL“ или „Остатъчни полици на QIEL“. Те са описани 
по-подробно в пълната версия на Плана. Всички Остатъчни полици на QIEL ще бъдат прехвърлени към QBE Europe 
възможно най-скоро след Датата на влизане в сила.  

Без промени по Общите условия на полиците 

4.6 Няма да има промени по общите условия на прехвърлените полици освен това, че (пре)застрахователят ще бъде 
QBE Europe, а не QIEL или QBE Re (според случая).  

Администриране на полиците 

4.7 Администрирането (включително обработката на искове) на Прехвърлената дейност, което в момента се 
осъществява в Белгия, Бермудски острови, България, Дания, Естония, Франция, Германия, Ирландия, Италия, 
Норвегия, Испания, Швеция и Обединеното кралство от QIEL или QBE Re (според случая), ще се извършва по 
същия начин независимо от това, дали Планът бъде санкциониран или не. Служителите на QIEL и QBE Re (според 
случая) в Белгия, Бермудските острови, Дания, Франция, Германия, Италия, Испания и Швеция, след приключване 
на подходящите процедури за консултации със служителите и влизане в сила на Плана, ще бъдат прехвърлени към, 
и наети от QBE Europe (за белгийските служители) или съответния клон на QBE Europe (за всички останали 
служители). Този персонал ще продължи да администрира дейността по същия начин след Прехвърлянията, както е 
бил извършван преди Прехвърлянията. QIEL и QBE Re нямат служители в Обединеното кралство и Ирландия, но 
вместо това назначават QBE Management Services (UK) Limited и QBE Management (Ireland) Limited да действат като 
дружества за услуги и наемане на персонал под тези юрисдикции. QBE Europe ще сключи споразумения с 
горепосочените юридически лица, съгласно които съответните служители в Обединеното кралство и Ирландия, 
които понастоящем администрират прехвърляните полици, ще продължат да правят това след Прехвърлянията. В 
допълнение, дейността, осъществявана в миналото в Норвегия, понастоящем се обслужва от служители в Дания и 
Швеция; дейността, осъществявана в миналото в България, се обслужва от Euroins Insurance Group LLC; а 
дейността, осъществявана в миналото в Естония, се обслужва от естонския клон на AAS “BTA Baltic Insurance 
Company”. QBE Europe възнамерява да запази тези сключени споразумения след Прехвърлянията. Следователно 
Планът няма да има ефект върху процедурите за администриране на полици за Прехвърлената дейност.  

Продължителност на съдебно производство или съдебни спорове 

4.8 От датата на влизане в сила всяко съдебно производство или съдебен спор (или съответна част от тях), издадени, 
връчени, заведени, повдигнати срещу или от QIEL или QBE Re (според случая) във връзка с Прехвърлената дейност 
(или други искове или жалби, които могат да бъдат предявени в бъдеще срещу QIEL или QBE Re (според случая), 
включително тези, които все още не са разгледани), ще продължат от или срещу QBE Europe, а QBE Europe ще има 
право на всички защити, искове, насрещни искове и права на прихващане, които биха били на разположение на QIEL 
или QBE Re (според случая).  

4.9 От датата на влизане в сила всяко съдебно решение, уреждане, нареждане или присъда (или съответна част от тях) 
по настоящи или предишни производства, получени от или срещу QIEL или QBE Re (според случая) във връзка с 
Прехвърлената дейност, ще бъдат изпълняеми от или срещу QBE Europe вместо QIEL или QBE Re (според случая).  

Разходи и разноски 

4.10 Никои от разходите и разноските, свързани с изготвянето на Плана или процеса пред Висшия съд, няма да бъдат 
понесени от притежателите на полици.  

5 Обобщение на Доклада относно Плана 

5.1 QIEL, QBE Re и QBE Europe са назначили г-н Алекс Маркaсън от Marcuson Consulting Ltd като Независим експерт, 
който да изготви Доклад за представяне пред Висшия съд относно ефекта на Плана за притежателите на полици на 
QIEL, QBE Re и QBE Europe.   Г-н Маркaсън е сътрудник на Института и факултета на актюерите. Неговото 
назначаване е одобрено от PRA в консултация с FCA.  

5.2 Докладът съдържа мотивите за заключенията на г-н Маркaсън, включително неговите предположения, подробния 
анализ на работата му, редица важни ограничения, свързани с разбирането на направените заключения, както и 
изявление за целта на Доклада и условията за неговото използване. Този допълнителен материал не е включен в 
настоящото Обобщение.  

5.3 Г-н Маркaсън счита, че настоящото Обобщение предоставя сбит анализ на Доклада, но разчитането единствено на 
това Обобщение може да не даде цялостна представа за случая, и всеки, който желае да разбере анализа, довел до 
заключенията на г-н Маркaсън, следва да поиска копие от пълния Доклад. Копия от пълния Доклад и всеки 
допълнителен Доклад могат да бъдат получени безплатно (моля, вижте точка 7 по-долу за допълнителна 
информация).  

Обосновка на Плана 

5.4 Докладът обяснява концепцията на Независимия експерт относно целта на Плана. Това е с цел да позволи на 
дружеството-майка на европейското подразделение на групата дружества QBE (Европейското подразделение), 
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QBE European Operations Plc (QBE EO), да избегне риска от смущения в дейността си и да осигури сигурност на 
притежателите на полици от клоновете в ЕИП в контекста на напускането на Обединеното кралство от Европейския 
съюз (Брекзит).  

5.5 Планът ще даде възможност на QBE Europe, като дъщерно (пре)застрахователно дружество на QBE EO, установено 
в Белгия, да продължи да администрира Прехвърлената дейност след Брекзит. След датата на влизане в сила се 
предвижда QBE Europe да е единственият носител на Европейското подразделение по отношение на рискове, 
невлизащи в обхвата на застраховане от дружеството „Лойд“ в Европейското икономическо пространство (ЕИП).  

Работата на Независимия експерт 

5.6 Независимият експерт е разгледал условията на Плана и е предвидил неговото въздействие върху сигурността на 
притежателите на полици на QIEL и QBE Re (Докладът не разглежда въздействието на Плана върху притежателите 
на полици на QBE Europe, тъй като преди датата на влизане в сила няма такива притежатели на полици). 
Независимият експерт е разгледал също въздействието на Плана върху презастрахователите на Прехвърлената 
дейност (Презастрахователи) и подхода, възприет от QIEL и QBE Re за уведомяване на притежателите на полици 
на QIEL и QBE Re вследствие на Плана и съпътстващите ги мерки за публично оповестяване.  

5.7 При достигане на своите заключения Независимият експерт е: 

(а) разгледал действителните и/или прогнозните счетоводни баланси на QIEL, QBE Re и QBE Europe, 
включително техническите резерви на всяко от дружествата; 

(б) взел под внимание позицията на други дружества в рамките на групата дружества QBE, на които QIEL, 
QBE Re и QBE Europe разчитат за изрична или косвена финансова подкрепа; 

(в) разгледал начина, по който QIEL, QBE Re и QBE Europe определят своя задължителен капитал и е 
сравнил рисковете, капиталовите изисквания и наличните финансови ресурси на всяко от дружествата; 

(г) предвидил как Прехвърлянията ще засегнат нефинансови въпроси като: (i) начина, по който се 
управляват дружествата и се администрират техните полици; и (ii) всякакви промени в правните и нормативните 
защити, предоставени на притежателите на полици; 

(д) взел под внимание ръководното законодателство на всяка от прехвърляните полици и е преценил дали 
съществува риск Планът да не бъде признат от която и да е юрисдикция; 

(е) взел под внимание дали различия между дружествата преди и след Прехвърлянията могат да повлияят 
на нивото на исковете, произтичащи вследствие на прехвърлянето на полиците за презастраховане; и 

(ж) разгледал предложените уведомления и договорености за публично оповестяване.  

5.8 Независимият експерт е разгледал и възможността от неосъществяване на което и да е Прехвърляне и е 
потвърдил, че това няма да засегне неговите заключения.  

Заключения на Независимия експерт – финансова сигурност на притежателите на полици 

5.9 Въз основа на своя анализ на QIEL, QBE Re и QBE Europe Независимият експерт е констатирал, че притежателите 
на полици по Прехвърлената дейност няма да бъдат съществено неблагоприятно засегнати от Плана (т. е.  
вероятността исковете на тези притежатели на полици да бъдат изцяло изплатени за всички практически цели ще 
бъдат еднакви преди и след влизането в сила на Плана).  

5.10 По подобни причини Независимият експерт е констатирал, че притежателите на полици, оставащи в QIEL, няма да 
бъдат съществено неблагоприятно засегнати от Плана.  

Заключения на Независимия експерт – нива на обслужване 

5.11 Въз основа на анализа на предложените от QBE Europe мерки за администриране на полици и обработка на искове 
в сравнение с установените от QIEL и QBE Re, Независимият експерт е констатирал, че Планът няма да окаже 
влияние нито върху администрирането на Прехвърлената дейност на QIEL или QBE Re, нито върху останалата (т. е.  
непрехвърляната) дейност на QIEL.  

Заключения на Независимия експерт – други нефинансови съображения 

5.12 Независимият експерт е определил два аспекта на Плана, за които счита, че са потенциално неблагоприятни по 
отношение на Прехвърлената дейност на QIEL и един аспект по отношение на Прехвърлената дейност на QBE Re. 
Въз основа на своя анализ той не счита който и да е от тях да има съществено влияние. Тези аспекти са обяснени в 
следните точки и се отнасят за: 

(а)  достъп до Схемата за защита на притежателите на полици (PPS/СЗПП); 
(б)  искове на притежатели на полици; и 
(в)  предимството на притежателите на полици в случай на несъстоятелност.  

5.13 Независимият експерт е взел под внимание и ръководното законодателство на прехвърляните полици.  

(а) Схемата за защита на притежателите на полици 
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5.14 В случай на несъстоятелност на QIEL, отговарящите на критериите за допустимост притежатели на полици по 
Прехвърлената дейност на QIEL понастоящем имат достъп до PPS за изплащане на своите искове (като 
презастраховател нито един от притежателите на полици на QBE Re няма да отговаря на критериите за 
допустимост). Ако Планът бъде осъществен, като притежатели на полици на QBE Europe тези притежатели на 
полици вече няма да разполагат с достъп до услугите на PPS в случай на несъстоятелност на QBE Europe. По 
отношение на неизплатените искове, възникнали в такъв сценарий, въпреки че съществуват схеми за обезщетение, 
които могат да осигурят защита в Белгия, Независимият експерт не смята, че те предоставят защита, еквивалентна 
на PPS.  

5.15 PPS включва разпоредби, гарантиращи, че искове от отговарящи на критериите за допустимост притежатели на 
полици, настъпили преди прехвърлянето (били те докладвани или не) ще бъдат защитени в случай на 
несъстоятелност на QBE Europe, както биха били защитени в случай на несъстоятелност на QIEL. Въпреки това, 
неизтекли периоди на покритие по време на прехвърлянето (т. е.  Датата на влизане в сила) няма да запазят 
ползата от PPS.  

5.16 Освен в България и Естония и по отношение на определени дейности, поети от европейските упълномощени 
представители (Дейност на упълномощени представители) за сметка на QIEL, броят на притежателите на 
полици, потенциално засегнати от тази промяна, е малък поради профила на дейността, която QIEL понастоящем 
осъществява (предимно съсредоточена върху средни и големи корпорации) и критериите за допустимост на PPS 
(които като цяло осигуряват само защита на физически лица и много малки предприятия).  

5.17 Тъй като срокът на всички полици, сключени от клоновете на QIEL в България и Естония, изтича на или преди месец 
април 2015 г., Независимият експерт счита, че притежателите на полици, отговарящи на критериите за допустимост 
и закупили полица от тези клонове, следва да запазят ползата от PPS.  

5.18 За Дейността на упълномощените представители, по отношение на която Независимият експерт счита, че почти 
всички притежатели на полици вероятно ще могат да се възползват от PPS, както и други отговарящи на условията 
притежатели на полици, ще има загуба на защита по силата на PPS по отношение на неизтекли периоди на 
покритие по време на прехвърлянето (т. е.  Датата на влизане в сила).  

5.19 Тъй като вероятността от несъстоятелност на QBE Europe понастоящем изглежда малка, Независимият експерт не 
счита, че тази загуба на достъп до PPS ще окаже съществено неблагоприятно въздействие върху сигурността, 
предоставена на прехвърляните притежатели на полици.  

(б) Жалби от притежатели на полици 

5.20 В случай на спор с QIEL, отговарящите на критериите за допустимост притежатели на полици по Прехвърлената 
дейност на QIEL понастоящем разполагат със средство за защита чрез Службата на финансовия омбудсман (FOS) 
на Обединеното кралство, предоставяща безплатна, независима услуга за разрешаване на спорове (като 
презастраховател нито един от притежателите на полици на QBE Re няма да отговаря на критериите за 
допустимост).  

5.21 Както за PPS, критериите за допустимост за FOS са ограничени до физически лица и много малки предприятия, 
което означава, че освен в България и Естония и по отношение на Дейността на упълномощените представители, 
повечето от притежателите на полици на QIEL ще бъдат с твърде голям размер, за да отговарят на критериите. 
Освен това, FOS ще има юрисдикция само по отношение на застрахователна полица, сключена от един от 
клоновете на QIEL, ако критериите за допустимост са удовлетворени и преценката по отношение на иск или жалба е 
била направена от персонал на QIEL в Обединеното кралство. Следователно само онези, които отговарят на 
критериите за допустимост и са подали искания или жалби при служители в офиса на QIEL в Лондон, понастоящем 
имат достъп до FOS. Тези притежатели на полици вече няма да имат такъв достъп след Прехвърлянията. 
Мнозинството от притежателите на полици (които не са подали искания или жалби при служители в офиса на QIEL в 
Лондон) не могат понастоящем да подават жалби до FOS и това няма да се промени в резултат на Плана.  

5.22 Независимият експерт е оценил ситуацията относно загубата на такъв достъп и въпреки че допуска, че възниква 
теоретична неблагоприятност, констатира, че като се има предвид липсата на искания и жалби до FOS от клоновете 
на QIEL (включително от българските и естонски клонове и по отношение на Дейността на упълномощените 
представители) през последните пет години, вероятността да има притежател на полица, който: а) желае да 
използва FOS; и (б) ще загуби тази възможност, е малка. Всички случаи на жалби от притежатели на полици са били 
обработвани чрез местни споразумения и това няма да се промени след прехвърлянето. По тази причина е 
заключил, че загубата на достъп до FOS няма да има съществено неблагоприятно въздействие в резултат на Плана.  

5.23 Планът няма да има въздействие върху възможността на отговарящите на условията непрехвърляни притежатели 
на полици на QIEL да подават жалби до FOS.  

5.24 В допълнение, QBE Europe се задължава да спазва съответните правила на Обединеното кралство за разрешаване 
на спорове.  

 (в) Предимство на притежателите на полици в случай на несъстоятелност 

5.25 QBE Europe ще има право да сключва застрахователни и презастрахователни полици. В случай на несъстоятелност 
на QBE Europe белгийското законодателство предвижда всякакви суми на притежатели на директни 
застрахователни полици да имат предимство пред притежателите на презастрахователни полици. Докато 
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положението е същото съгласно английското законодателство, QBE Re понастоящем не сключва никакви директни 
застрахователни полици и по тази причина неговите притежатели на полици няма да се класират след какъвто и да 
е друг клас притежатели на полици в случай на несъстоятелност.  

5.26 По тази причина Независимият експерт е констатирал, че това поставя притежателите на полици по Прехвърлената 
дейност на QBE Re в потенциално неизгодно положение, тъй като те се прехвърлят към фирма, която има и 
притежатели на преки застрахователни полици (прехвърлените от QIEL и всякакви бъдещи притежатели на преки 
полици). Поради това те ще имат теоретична загуба на определени права в случай на несъстоятелност, тъй като при 
несъстоятелност на QBE Europe ще се класират след притежателите на преки застрахователни полици.  

5.27 Независимият експерт е обърнал внимание на този въпрос в своя Доклад и е заключил, че въпреки неблагоприятния 
ефект върху предоставените права на притежателите на полици, които понастоящем са застраховани от QBE Re, 
въздействието няма да е съществено, защото е констатирал, че вероятността от несъстоятелност на QBE Europe 
изглежда малка.  

Ръководен закон 

5.28 Независимият експерт е констатирал също така, че докато много малка част от прехвърляните полици на QIEL 
(около 1%) се ръководят от законите на страни членки извън ЕИП, значително малцинство (приблизително 40%) от 
прехвърляните полици на QBE Re не прилагат ръководен (държавен) закон на страна членка от ЕИП. Когато дадена 
полица се ръководи от законите на страна членка извън ЕИП, съществува риск Прехвърлянията да не бъдат 
признати от страната членка извън ЕИП.  

5.29 Въпреки това, Независимият експерт счита, че това няма да има неблагоприятно въздействие върху притежателите 
на полици по Прехвърлената дейност, тъй като QBE Europe е потвърдила пред съда, че: 

(а) няма да се стреми да разчита на непризнаване на Прехвърлянията по силата на ръководния закон на 
съответна полица като основа за избягване на тази полица; 

(б) ще поеме разумните правни разходи и разноски, понесени от въпросните притежатели на полици до 
степента, в която те се отнасят до законната сила на полица в юрисдикция, която не признава Прехвърлянията; и  

(в) ще състави едностранна декларация, документираща горепосочените ангажименти.  

Заключения на Независимия експерт – въздействие на Плана върху презастрахователите 

5.30 Презастрахователните договорености, защитаващи Прехвърлената дейност, ще се прехвърлят по силата на Плана 
и ще продължат да защитават дейността, след като бъдат прехвърлени към QBE Europe. За някои полици това може 
да означава, че презастраховането ще бъде фактически разделено между QIEL и QBE Europe след 
Прехвърлянията. Размерът на пасивите на всеки външен презастраховател на QIEL и QBE Re няма да се промени в 
резултат на Плана. Независимият експерт счита, че Планът няма да окаже съществено неблагоприятно въздействие 
върху презастрахователите на QIEL и QBE Re, чиито договори за презастраховане ще бъдат прехвърлени по силата 
на Плана, тъй като търговското взаимоотношение ще се запази с дъщерните дружества на QBE EO. Не са 
предложени промени за начина, по който договорите за презастраховане ще бъдат управлявани след 
Прехвърлянията.  

Заключения на Независимия експерт – мерки за уведомяване и публично оповестяване 

5.31 Независимият експерт е разгледал мерките за уведомяване и публично оповестяване и е стигнал до заключението, 
че предложеният подход за уведомяване на притежателите на полици на QIEL и QBE Re по силата на Плана, 
включително освобождаванията, изисквани от Висшия съд, и допълнителните договорености за публично 
оповестяване извън строгите законови изисквания, е подходящ.  

6 Допълнителен доклад 

6.1 Анализът на г-н Маркaсън е основан на предоставени му материали, включително счетоводни баланси и друга 
информация въз основа на счетоводните сметки по данни от 31 декември 2017 г. Той също така е взел под 
внимание предоставената актуализирана финансова информация. Тъй като предложената Дата на влизане в сила 
за Плана е 1 януари 2019 г., той ще разгледа отново анализа в по-близък до тази дата период, за да потвърди, че 
няма съществени промени по разгледаните от него договорености, които биха повлияли на цялостната му преценка. 
След това той ще изготви Допълнителен доклад, който ще бъде предоставен пред Висшия съд преди второто 
заседание пред Висшия съд.  В точка 7 е обяснено как можете да получите копия от Допълнителния доклад.  

7 Допълнителна информация 

Ако имате други въпроси или желаете копия от пълните версии на Плана, Доклада и Допълнителния доклад: 

 посетете уебсайта на QBE (с адрес (https://qbeeurope. com/); или 

 обадете се на специалния телефонен номер + 359 2905 1063; или 

 пишете на QBE до: бул.  „Христофор Колумб“ №43, София 1592. 

https://qbeeurope.com/
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[Правно уведомление] 

 

ВИСШ СЪД 

СЪДИЛИЩА НА АНГЛИЯ И УЕЛС ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ И ИМУЩЕСТВЕНИ СПОРОВЕ 

ТЪРГОВСКИ СЪД (КАНЦЛЕРСКО ОТДЕЛЕНИЕ) 

 

 

 

ОТНОСНО QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED 

 

- и  - 
 

ОТНОСНО QBE RE (EUROPE) LIMITED 

 

- и  - 

 

ОТНОСНО QBE EUROPE SA/NV 

 

- и  - 

 

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС 

ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ И ПАЗАРИ ОТ 2000 г.  

 

 

С настоящото се известява, че на 6 септември 2018 г.  е подадено Заявление по член 107 от Закона за финансовите услуги 
и пазари от 2000 г.  (Законът) до Висшия съд, Съдилища на Англия и Уелс за разрешаване на търговски и имуществени 
спорове, Търговски съд (Канцлерско отделение) в Лондон от QBE Insurance (Europe) Limited (QIEL), QBE Re (Europe) 
Limited (QBE Re) и QBE Europe SA/NV (QBE Europe) (заедно QBE) за заповеди: 

 

(1) съгласно член 111 от Закона за утвърждаване на план (Планът) за прехвърляне към QBE Europe на: 
(a) цялата дейност по общо застраховане и презастраховане, извършвана от QIEL чрез клоновете на 

дружеството в Белгия, България, Дания, Естония, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Норвегия, 
Испания и Швеция; и 

(б) цялата дейност по общо и дългосрочно презастраховане, извършвана от QBE Re; и 
 

(2) съдържащи допълнителни разпореждания във връзка с Плана съгласно член 112 и 112A от Закона.  

 

Копие от доклада относно условията на Плана, изготвен в съответствие с член 109 от Закона от Независим експерт 
(Докладът за плана), документ, в който са изложени условията на Плана и който съдържа резюме на Доклада за плана, 
както и пълният текст на Плана можете да получите безплатно, като се свържете с QIEL, QBE Re или QBE Europe на 
телефонните номера или адресите, посочени по-долу.  Тези документи и други съпътстващи документи, включително 
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примерни копия от кореспонденцията с притежателите на полици, са на разположение на уебсайта на QBE 
(https://qbeeurope. com/). Този уебсайт ще бъде актуализиран с ключови промени по предложените прехвърляния.  

 
Всякакви въпроси или съображения относно предложения План следва да бъдат отправени към QBE по телефон на + 44 20 
7105 5566 (Обединеното кралство), + 32 2224 9889 (Белгия), +359 2905 1063 (България), + 45 3345 0303 (Дания), + 372 5 68 
668 (Естония), + 33 1 8004 3355 (Франция), + 49 21 1994 1991 (Германия), + 353 1605 3666 (Ирландия), + 39 02 3626 3515 
(Италия), + 47 2405 5231 (Норвегия), + 34 9 1789 5000 (Испания) и + 46 8 5875 1444 (Швеция) или в писмен вид до QBE на 
адрес: 

(1) Обединеното кралство – Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD; 
(2) Белгия – Boulevard du Régent 37, BE 1000, Brussels; 
(3) България – бул.  „Христофор колумб“ №43, София 1592; 
(4) Дания – Vester Farimagsgade 7, 6, DK 1606 Copenhagen V; 
(5) Естония – Tornimae 5, Tallinn, 10145; 
(6) Франция – Cœur Défense, Tour A, 110, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 La Défense Cedex; 
(7) Германия – Breite Straße 31, 40213 Düsseldorf; 
(8) Ирландия – 6-10 Suffolk Street, Dublin 2, Dublin, Ireland; 
(9) Италия – Via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano; 
(10) Норвегия – Postboks 447, 4664 Kristiansand; 
(11) Испания – Paseo de la Castellana, 31 – 5ª Planta, 28046 Madrid; 
(12) Швеция – Sveavägen 13, 111 57, Stockholm.  

 

Ако имате сключена полица с QIEL или QBE Re, моля, цитирайте своя номер на полица във всяка кореспонденция. Номерът 
може да бъде намерен в документацията на полицата, или в съответната кореспонденция.  

Заявлението ще бъде разгледано във Висшия съд на Англия и Уелс на адрес: 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 
1NL, Обединеното кралство на 19 декември 2018 г.  Всяко лице, което счита, че изпълнението на Плана може да накърни 
неговите/ нейните интереси, или желае да възрази срещу Плана, има право да присъства на съдебното заседание и да 
изрази своето становище лично или чрез процесуален представител.  Всеки, който възнамерява да направи това, следва да 
информира QBE на адреса, предоставен по-горе, в писмен вид възможно най-скоро и за предпочитане преди 12 декември 
2018 г. , за да изложи естеството на своето възражение. Това ще даде възможност на QBE да представи уведомление за 
всякакви промени по заседанието и, когато е възможно, да разгледа евентуалните проблеми и възражения преди 
заседанието.  

Всяко лице, което възразява или счита, че изпълнението на Плана може да накърни неговите интереси, но не възнамерява 
да присъства на съдебното заседание, може да представи своите възражения, като подаде писмено заявление до QBE на 
предоставените по-горе адреси или като се обади на предоставените по-горе специалните телефонни линии, във всеки 
случай възможно най-скоро и за предпочитане преди 12 декември 2018 г.  

QBE ще уведоми Органа за финансово регулиране и надзор и Надзорния орган за пруденциален надзор на Обединеното 
кралство за всякакви възражения, повдигнати преди заседанието независимо дали лицето, подаващо възражението, 
възнамерява да присъства на заседанието.  

07/09/2018 

Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, Обединено кралство 

Адвокати на QIEL, QBE Re и QBE Europe 
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