
Til

Emne: Foreslået overførsel af alle (gen)forsikringsaktiviteter, der tegnes via QBE Insurance 
(Europe) Limited (“QIEL”) via dets belgiske, bulgarske, danske, estiske, franske, tyske, irske, 
italienske, norske, spanske og svenske afdelinger til QBE Europe SA/NV (“QBE Europe”) og 
foreslået overførsel af alle skades- og langsigtede genforsikringsaktiviteter, der tegnes af 
QBE Re (Europe) Limited (“QBE Re”) via dets belgiske, bermudanske og irske afdelinger til 
QBE Europe.

Som følge af resultatet af den britiske folkeafstemning om at forlade den Europæiske Union (“EU”) 
(“Brexit”) har moderselskabet for den europæiske division af QBE-koncernen (defineres nedenfor), 
QBE European Operations Plc, besluttet at reorganisere sine europæiske aktiviteter for fortsat at 
have adgang til det europæiske fællesmarked efter Storbritanniens udtrædelse af EU og udløbet 
af overgangsperioden aftalt mellem Storbritannien, de øvrige EU-medlemsstater og de relevante 
EU-institutioner, som p.t. forventes at løbe til den 31. december 2020. Overførslerne har til formål 
at fremme dette ved at konsolidere QBE Groups (gen)forsikringsplatforme i Europa i en (gen)
forsikringsvirksomhed kaldet QBE Europe med base i Belgien. Reorganiseringen er nødvendig 
for at sikre, at vi fortsat kan administrere eksisterende policer for det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS) og tegne nye EØS-policer efter Brexit.

Således fremlægger QIEL, som er det primære europæiske forsikringsselskab i QBE Group, forslag 
om at overføre alle sine skades- og genforsikringsaktiviteter: (i) tegnet via aktive afdelinger i Danmark, 
Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Sverige, og (ii) tidligere tegnet via afdelinger i Belgien, Bulgarien, 
Estland, Irland og Norge ((i) og (ii) som samlet udgør hele QIEL’s virksomhed i Belgien, Bulgarien, 
Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Norge, Spanien og Sverige. QBE Re, som er det 
primære europæiske genforsikringsselskab i QBE Group, fremlægger også forslag om at overføre 
alle sine skades- og langfristede genforsikringsaktiviteter tegnet via belgiske, bermudanske og irske 
afdelinger til QBE Europe, som udgør hele QBE Re’s virksomhed. De aktiviteter, som overføres, omfatter 
den eller de forsikringspolicer, som du har hos QIEL og/eller QBE Re (afhængigt af omstændighederne).

QBE Europe er et belgisk (gen)forsikringsselskab og indgår i samme selskabskoncern som QIEL 
og QBE Re. Alle tre selskaber er indirekte 100%-ejede datterselskaber i QBE Insurance Group 
Limited, som er indregistreret i Australien og noteret på den australske fondsbørs, som ejer en 
række licensbeskyttede (gen)forsikringsselskaber, der tegner en lang række forskellige (gen)
forsikringsprodukter i en række forskellige områder (“QBE Group”).

Idet QIEL og QBE Re er britiske forsikringsselskaber skal de foreslåede overførsler udføres ifølge 
den britiske lov “UK Financial Services and Markets Act 2000” (“Overførslerne”). Det forudsætter 
godkendelse fra den britiske landsret, High Court of England and Wales.
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For og på vegne af 
QBE Insurance (Europe) Limited

For og på vegne af 
QBE Re (Europe) Limited

Overførslerne ændrer ikke ved:
• vilkår og betingelser for din dækning;
• den præmie, du betaler;
• varigheden af en eller flere af dine policer, eller
• et aktuelt eller senere erstatningskrav fra din side ifølge en eller flere af dine policer.
QBE Europe vil administrere de overførte policer ifølge QBE Groups aktuelle systemer, regler og 
procedurer på samme måde som administrationen aktuelt udføres af QIEL og QBE Re.

Hvordan beskyttes dine interesser?
Den juridiske godkendelsesproces for Overførslerne til QBE Europe sker med henblik på at sikre dine 
interesser.
• Landsretten, High Court of England and Wales, skal godkende Overførslerne, for at de kan udføres. 

Retsmødet er planlagt til den 19. december 2018 på adressen High Court of Justice, 7 Rolls Building, 
Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Storbritannien. Domstolen vurderer, om Overførslerne påvirker 
forsikringstagerne negativt og om man kan godkende Overførslerne. Du har ret til at deltage i 
Retsmødet, hvor Overførslerne evalueres, og gøre eventuel indsigelse eller stille spørgsmål direkte eller 
du kan udpege en advokat til at repræsentere dig. Hvis du ønsker at ringe eller skrive til os i stedet for 
personligt fremmøde, så fremlægger QBE skriftligt din eventuelle indsigelse, som vi modtager fra dig, 
for Domstolen den 19. december 2018. Hvis du skriver til os, beder vi dig gøre det snarest muligt. Med 
forbehold af Domstolens godkendelse forventes policerne automatisk at blive overført til QBE Europe 
den 1. januar 2019. En ændring af datoen for Overførslerne annonceres på QBE-webstedet.

• En Uafhængig Ekspert er udpeget til at skrive rapporten for Domstolen. Eksperten har vurderet effekten 
af Overførslerne og konkluderet, at de ikke vil have nogen væsentlig negativ effekt på nogen gruppe af 
forsikringstagere.

• QIEL og QBE Re har rådført sig nøje med det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority (“FCA”) 
og Prudential Regulation Authority (“PRA”). De britiske tilsynsmyndigheder har ret til at gøre egne 
synspunkter gældende for Domstolen, hvilket vi forventer, at de gør. 

• Vi er ved at skrive til alle overførte forsikringstagere for at orientere dem om Overførslerne og give dem 
rimelig tid til at vurdere om de og andre interesserede parter påvirkes negativt og i så fald om de vil gøre 
deres synspunkter gældende for Domstolen. Det skal QIEL og QBE Re gøre ifølge gældende lov og 
processen ved de britiske domstole (medmindre Domstolen giver sit samtykke til noget andet). 

Hvad skal jeg gøre?
Du skal læse de oplysninger, som vi sender sammen med dette brev.
Vi vedlægger en folder indeholdende:
• “Spørgsmål og svar” om Overførslerne..
• Sammendrag af de juridiske dokumenter, som indeholder vilkår for Overførslerne og rapporten fra 

den Uafhængige Ekspert.
• Kopi af den juridiske meddelelse med oplysninger om Retsmødet vedrørende Overførslerne.
• Har du brug for yderligere information eller har du spørgsmål om de foreslåede Overførsler eller 

om du eventuelt bliver negativt påvirket, så kontakt os snarest muligt og senest den 12. december 
2018. Du kan:

• Ringe til vores særlige hotline på tlf. 45 3345 0303; eller
• Skrive til QBE, Vester Farimagsgade 7, 6, 1606 København V.
Den særlige hotline er kun til spørgsmål om Overførslerne til QBE Europe. Har du generelle spørgsmål 
om din police, så ring til kundeservice på det normale nummer og de er klar til at hjælpe dig.
Som yderligere hjælp finder du de samme oplysninger på QBE’s websted (qbeeurope.com) samt 
ovennævnte dokumenter i fuld version. Alle opdateringer og detaljer om status på Overførslerne samt 
den Uafhængige Eksperts tillægsrapport, som udarbejdes inden Retsmødet, bliver også fremlagt på 
disse websteder og vil være tilgængelig fra samme adresse. 
Hvis du kender nogen, som er interesseret i og/eller berettiget til at gøre erstatningskrav gældende 
ifølge din police, så giv vedkommende besked om de foreslåede Overførsler og del oplysningerne 
indeholdt i dette brev og folderen med vedkommende.
Med venlig hilsen,
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Svar på dine spørgsmål

Del 1 Oversigt

1.1 Hvilke ændringer foreslås?

QBE Insurance (Europe) Limited 
(“QIEL”) foreslår at overføre hele sin 
skadesforsikringsvirksomhed: (i) som tegnes 
via aktive afdelinger i Danmark, Frankrig, 
Tyskland, Italien, Spanien og Sverige og (ii) 
som tidligere er tegnet via dets afdelinger i 
Belgien, Bulgarien, Estland, Irland og Norge, 
p.t. under afvikling, til QBE Europe SA/NV 
(“QBE Europe”) (“QIEL-Overførsel”). 

QBE Re (Europe) Limited (“QBE 
Re”) foreslår at overføre hele sin 
skadesforsikringsvirksomhed og langsigtede 
genforsikringsvirksomhed, der tegnes via dets 
belgiske, bermudanske og irske afdelinger 
(udgør alle QBE Re’s aktiviteter) til QBE Europe 
(herefter “QBE Re-Overførsel”, og sammen 
med QIEL-Overførslen, herefter kaldet 
“Overførslerne”).

Processen er en såkaldt Part VII-overførsel og 
udføres via en “Ordning”. 

1.2 Hvornår foretages Overførslerne?

Hvis de godkendes af den britiske landsret, 
High Court of Justice of England and Wales 
(“Landsretten”), er Overførslerne gældende 
på “Ikrafttrædelsesdatoen”. Det forventes at 
ske kl. 00:01 (GMT) den 1. januar 2019.

En ændring af Ikrafttrædelsesdatoen oplyses 

på QBE’s websted (qbeeurope.com).

1.3 Hvilke policer overføres?

Alle policer tegnet via QIEL’s belgiske, 
bulgarske, danske, estiske, franske, tyske, 
irske, norske, spanske og svenske afdelinger 
overføres.

Alle policer tegnet via QBE Re’s belgiske, 
bermudanske og irske afdelinger overføres. 
Dette udgør alle QBE Re’s aktiviteter. 
På samme tid som Overførslerne på 
Ikrafttrædelsesdatoen foreslås det, at QBE Re 
sammenlægges med QBE Europe (med QBE 
Europe som den fortsættende virksomhed), 
og derefter opløses.

1.4 Hvorfor gør QIEL og QBE Re dette?

Som følge af resultatet af den britiske 
folkeafstemning om at forlade den 
Europæiske Union (“EU”) (“Brexit”) har 
moderselskabet for den europæiske division 
af QBE-koncernen, QBE European Operations 
Plc (“QBE EO”), besluttet at reorganisere sine 
europæiske aktiviteter for fortsat at have 
adgang til det europæiske fællesmarked 
efter Storbritanniens udtrædelse af EU og 
udløbet af overgangsperioden aftalt mellem 
Storbritannien, de øvrige EU-medlemsstater 
og de relevante EU-institutioner, som p.t. 
forventes at løbe til 31. december 2020. 
Reorganiseringen er nødvendig for at sikre, 
at vi fortsat kan administrere eksisterende 
policer for det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS) og tegne nye 
EØS-policer efter Brexit. Overførslerne har 
til formål at fremme dette ved at konsolidere 
QBE-koncernens (gen)forsikringsplatforme i 
Europa i en (gen)forsikringsvirksomhed kaldet 
QBE Europe med base i Belgien.
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1.5 Hvorfor gennemfører QBE Re både en 
sammenlægning og en Overførsel?

Selvom Overførslerne gøres gældende 
ifølge engelsk ret til at overføre alle (gen)
forsikringsrelaterede aktiver og passiver 
hos QBE Europe, så vil de ikke nødvendigvis 
overføre andre aktiver underlagt gældende 
lov i andre lande. Med sammenlægningen 
sikres det, at alle aktiver og passiver hos QBE 
Re overføres til QBE Europe uden specifik 
tredjepartssamtykke, som ellers måtte være 
påkrævet, således at QBE Re automatisk 
kan opløses og sammenlægningen kan 
gennemføres. Sammenlægningen er betinget 
af godkendelse af QBE Re-overførslen.

1.6 Hvorfor gennemfører QIEL ikke både 
en sammenlægning og en overførsel?

QIEL overfører visse af sine aktiviteter, 
men ikke dem alle. Forsikring, der tegnes 
i Storbritannien, bliver hos QIEL efter 
Overførslerne og QIEL fortsætter med at 
tegne britisk og anden end EØS-baseret 
(gen)forsikring efter Overførslerne. 
Således fortsætter QIEL som (gen)
forsikringsvirksomhed efter Overførslerne. 
Omvendt overfører QBE Re alle sine aktiviteter 
og ophører med at tegne forsikring efter 
Overførslerne.

1.7 Hvorfor foretager QBE Re ikke blot 
en sammenlægning i stedet for en Part 
VII-overførsel?

Det skyldes, at det ifølge engelsk 
ret er obligatorisk at gennemføre 
en Part VII-overførsel, såfremt (gen)
forsikringsaktiviteterne overføres. Part 
VII-processen indebærer beskyttelse af 
forsikringstageren samt kravet om en 
uafhængig ekspertrapport, domstolssanktion 
og muligheden for at forsikringstager kan 
gøre indsigelse, hvilket ikke er et krav, hvis der 
blot er tale om en sammenlægning.

1.8 Hvad sker der, hvis Brexit ikke bliver 
til noget?

Aktuelt er det hensigten hos QIEL, QBE Re og 
QBE Europe at fortsætte med Overførslerne 
uanset eventuelle politiske ændringer. Under 
alle omstændigheder forventes Overførslerne 
at træde i kraft i god tid inden 29. marts 2019 
(datoen for Brexit).
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Del 2 Yderligere information om QBE Europe

2.1 Hvem er QBE Europe?

QBE Europe er et belgisk (gen)

forsikringsselskab etableret den 12. 

februar 2018 som QBE-koncernens nye 

europæiske hovedkontor. Der bliver etableret 

afdelinger på Bermuda, i Danmark, Frankrig, 

Tyskland, Irland, Italien, Spanien, Sverige og 

Storbritannien før Ikrafttrædelsesdatoen. 

Selskabet får autorisation til at tegne (gen)

forsikring i hele EØS baseret på fri levering af 

tjenesteydelser. 

QBE Europe indgår i samme selskabskoncern 

som QIEL og QBE Re. Alle tre selskaber 

er indirekte 100%-ejede datterselskaber 

i QBE Insurance Group Limited, som er 

indregistreret i Australien og noteret på den 

australske fondsbørs, som ejer en række 

licensbeskyttede (gen)forsikringsselskaber, 

der tegner en lang række forskellige (gen)

forsikringsprodukter i en række forskellige 

områder (“QBE Group”).

Som en del af QBE Group har QBE Europe 

indført samme kapitalvillighed som QIEL og 

QBE Re.

2.2 Hvordan administrerer QBE Europe 

min police?

QBE Europe administrerer de Overførte 

Policer ifølge QBE Groups aktuelle systemer, 

regler og procedurer for dets europæiske 

aktiviteter og på samme måde som 

administrationen udføres af QIEL og QBE 

Re. Det omfatter navnlig en fortsættelse 

hvad angår QBE-medarbejdere, idet pr. 

Ikrafttrædelsesdatoen og ifølge de relevante 

medarbejderkonsultationsprocedurer 

og Ordningen, der træder i kraft, vil 

medarbejdere i QIEL og QBE Re i Belgien, 

Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien 

og Sverige blive overført til og ansat hos 

QBE Europe (for så vidt angår belgiske 

medarbejdere) eller den tilhørende afdeling 

for QBE Europe (for så vidt angår alle øvrige 

medarbejdere). QBE EO tager sig af alle 

relevante formaliteter med henblik på at sikre, 

at den ene medarbejder hos QBE Res afdeling 

på Bermuda overføres til QBE Europes 

afdeling på Bermuda.

QIEL og QBE Re har ingen medarbejdere i 

Storbritannien og Irland men har i stedet 

henholdsvis udpeget QBE Management 

Services (UK) Limited og QBE Management 

(Ireland) Limited som servicevirksomhed 

og ansættende enheder i disse retsområder 

(samlet “Servicevirksomheder”). QBE Europe 

træffer aftale med Servicevirksomhederne 

ifølge hvilken de relevante medarbejdere 

i Storbritannien og Irland, som aktuelt 

arbejder med administration af policer, 

der overføres til QBE Europe, fortsætter 

hermed efter Overførslerne. Tidligere 

tegnet forsikring i Norge håndteres p.t. af 

medarbejdere i Danmark og Sverige. Tidligere 

tegnet forsikring i Bulgarien håndteres af 

Euroins Insurance Group LLC og tidligere 

tegnet forsikring i Estland håndteres af AAS 

“BTA Baltic Insurance Company” (afdeling i 

Estland).  QBE Europe ønsker at fortsætte på 

samme måde efter Overførslerne.

Således vil administrationen af alle Overførte 

Policer fortsætte uændret efter Overførslerne.   
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3.1 Hvad er Overførslerne?

Overførslerne følger processen, der defineres 
ifølge den britiske lovs Part VII i “UK Financial 
Services and Markets Act 2000”, hvorved 
grupper af (gen)forsikringspolicer kan flyttes 
mellem to (gen)forsikringsselskaber. De 
involverede (gen)forsikringsselskaber kan 
enten være i samme (gen)forsikringskoncern 
(det aktuelle tilfælde) eller stamme fra 
forskellige selskabskoncerner. Domstolen skal 
godkende ansøgningen, før Overførslerne kan 
udføres. Ifølge de gældende bestemmelser 
skal QIEL, QBE Re og QBE Europe udpeger 
en uafhængig ekspert, som godkendes af 
tilsynsmyndighederne, til at vurdere effekten 
af de foreslåede Overførsler på de relevante 
grupper af berørte forsikringstagere og 
vedkommende indleverer sin rapport til 
domstolen. Forsikringstagerne skal orienteres 
og have tid til at vurdere forslaget og de har ret 
til at gøre indsigelse eller stille spørgsmål, hvis 
de føler det foreslåede vil påvirke dem negativt.

3.2 Hvor og hvornår foregår Retsmødet?

Retsmødet afholdes hos High Court of Justice, 
7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, 
Storbritannien, den 19. december 2018. Du kan få 
mere information på QBE’s websted (qbeeurope.
com) eller ved at ringe på tlf. +45 3345 0303, efter 
den dato for information om resultat af retsmødet. 

3.3 Hvad sker der efter Retsmødet?

Domstolen vurderer, om Overførslerne 
påvirker forsikringstagerne negativt og om 
Overførslerne kan udføres på passende 
vis. Dommeren gennemgår vidneudsagn 
og dokumentation, der fremlægges af 
QIEL, QBE Re og QBE Europe, og vurderer 
rapporterne fra den Uafhængige Ekspert og 
fra Tilsynsmyndighederne. Der afsættes tid 
til, at eventuelle indsigelser eller spørgsmål 
kan fremsættes (skriftligt, pr. telefon eller 

personligt) fra de berørte forsikringstagere 
eller enhver anden, som mener at være 
negativt berørt af disse forslag. Dommeren skal 
afgøre, hvorvidt Overførslerne kan godkendes 
eller ej under hensyntagen til al den fremlagte 
dokumentation. Hvis dommeren godkender 
Overførslerne, afsiges der en Kendelse af 
domstolen og Ordningen træder i kraft på det 
tidspunkt, der fremgår fa Kendelsen.

3.4 Hvilke muligheder har du, hvis du 
mener, at forslaget vil påvirke dig negativt?

Hvis du mener, at du vil blive negativt påvirket 
som følge af Overførslen, har du ret til forinden 
at gøre indsigelse eller stille spørgsmål enten 
skriftligt eller telefonisk, eller personligt 
på Retsmødet. Du kan vælge at lade en 
advokat repræsentere dig på Retsmødet. Du 
kan indsende dine skriftlige kommentarer 
eller spørgsmål til os på adressen Vester 
Farimagsgade 7, 6, 1606 København V.

Enhver indsigelse eller ethvert spørgsmål 
vedrørende Overførslerne, som vi modtager 
telefonisk på vores hotline, tlf. +45 3345 0303, 
eller skriftligt, medtages i de oplysninger, som 
indleveres til Domstolen.

3.5 Hvad menes med ‘negativt påvirket’?

Domstolen kan vurdere enhver påvirkning i 
forhold til forsikringstageren. Det omfatter 
ændring af de involverede Selskabers 
finansielle sikkerhed eller ændring i 
administrationen af Overførte Policer. Er der 
tale om en ufordelagtig ændring, betyder det 
ikke nødvendigvis, at Overførslerne er unfair 
eller urimelige, idet det kan opvejes af andre 
fordele eller ændringen kan være ekstrem 
lille eller sjælden. Det er den Uafhængige 
Ekspert, som vurderer essensen af en negativ 
ændring baseret på omfanget af og/eller 
sandsynligheden for, at den opstår, og som 
fremlægger sine konklusioner i Rapporten.

Del 3 Yderligere information om overførselsprocessen
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Section 4 Yderligere information om den Uafhængige Ekspert

4.1 Hvem er den Uafhængige Ekspert?

Den Uafhængige Ekspert er Alex Marcuson 
fra Marcuson Consulting Ltd. Han er 
uddannet fellow fra Institute and Faculty of 
Actuaries, Storbritannien, med over tyve års 
erfaring som konsulent for skades- og (gen)
forsikringsselskaber.

4.2 Hvad er hans opgave?

Alex Marcuson er udpeget til at vurdere 
den mulige effekt af forslagene på 
forsikringstagerne. Hans udpegning er 
godkendt af det britiske PRA (Prudential 
Regulation Authority) efter samråd med det 
britiske FCA (Financial Conduct Authority). Hans 
rapport er uvildig og baseres på en grundig 
gennemgang af forslagene og aktiviteterne 
i QIEL, QBE Re og QBE Europe. QIEL, QBE Re 
og QBE Europe har givet ham adgang til de 
nøglemedarbejdere og oplysninger, som han 

har bedt om, både privat og offentligt.

4.3 Hvordan kan jeg være sikker på, at 
han er uafhængig?

Den Uafhængige Eksperts udpegning er 
godkendt af PRA efter samråd med FCA og 
uafhængighed er et af kriterierne i vurderingen 
af hans egnethed. Hverken Alex Marcuson eller 
hans umiddelbare familie har forsikring, aktier 
eller anden økonomisk interesse i QIEL, QBE Re, 
QBE Europe eller et selskab i QBE-koncernen. 
Alex Marcuson primære arbejdsansvar er i 
forhold til Domstolen og ikke QIEL, QBE Re eller 
QBE Europe. Hans Rapport skal være uvildig. 
Vi har vedlagt et sammendrag af Rapporten. 
Du kan hente hele den Uafhængige Eksperts 
Rapport på QBE-webstedet (qbeeurope.com). 
Ønsker du en papirversion tilsendt, bedes 
du kontakte os på tlf. +45 3345 0303.please 
contact us on + 46 8 5875 1444.

3.6 Hvad sker der, hvis Domstolen ikke 

godkender Overførslerne?

Hvis begge foreslåede Overførsler afvises, 
fortsætter din police hos QIEL eller QBE Re 
(afhængigt af hvad der er relevant). 

Det er muligt (men usandsynligt), at 
Domstolen godkender den ene Overførsel og 
afviser den anden, idet de ikke afhænger af 
hinanden. Hvis QIEL-Overførslen godkendes, 
men QBE Re-Overførslen afvises, så bliver 
QIEL’s Overførte Policer overført til QBE 
Europe, men QBE Re’s Overførte Policer 
fortsætter hos QBE Re og QBE Re og QBE 
Europe bliver ikke sammenlagt. Hvis QBE 
Re-Overførslen godkendes, men QIEL-
Overførslen afvises, så overføres QBE 

Re’s Overførte Policer til QBE Europe og 

sammenlægningen udføres, men QIEL’s 

Overførte Policer fortsætter hos QIEL. 

Hvis Overførslerne af en eller anden grund 

forsinkes, giver vi forsikringstagerne besked 

herom via QBE-webstedet. Forventes der en 

længere forsinkelse, eller hvis Overførslerne 

afvises, så skriver vi til og orienterer de 

berørte forsikringstagere.

3.7 Skal jeg betale ekstra for noget af det 

ovennævnte?

Nej, du skal ikke betale til omkostningerne 

for Overførslerne. QIEL og QBE Re dækker 

omkostninger og gebyrer ved at udføre 

Overførslerne.
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Del 5 Ændres min forsikring?

5.1 Hvem kan jeg kontakte efter 
Overførslerne, hvis jeg har spørgsmål til min 
police eller hvis jeg ønsker at ændre noget?

Med forbehold af opfyldelsen af 
medarbejderkonsultationsprocedurerne, der 
nævnes i pkt. 2.2 ovenfor og ikrafttrædelse af 
Ordningen, ændres administrationen af din 
police ikke som følge af Overførslerne og efter 
Overførslerne skal du fortsat kontakte din 
normale QBE-kontaktperson.

5.2 Ændres min præmiebetaling?

Der sker ingen ændring i den præmie, du 
betaler, som følge af Overførslerne.

5.3 Ændres policevilkår og -betingelserne?

Overførslerne ændrer ikke i vilkår og 
betingelser for din police og eventuel 
udbetaling til dig i tilfælde af et erstatningskrav.

5.4 Er der anden ændring jeg skal være 
opmærksom på i forbindelse med 
Overførslerne?

Forsikringstagerens garantiordning (“PPS”)

I tilfælde af insolvens af QIEL, og såfremt du 
opfylder de relevante kvalificeringskriterier, 
kan du gøre regres gældende overfor UK 
PPS om betaling af et erstatningskrav, som 
du gør gældende ifølge din police. Idet 
QIEL’s virksomhed primært er kommerciel 
(gen)forsikring, så opfylder de fleste 
forsikringstagere ikke kriterierne, idet PPS 
retter sig mod forbrugere og helt små firmaer. 
Som genforsikringsselskab opfylder ingen af 
QBE Re’s forsikringstagere kriterierne. Dog 
er der et mindre antal QIEL-forsikringstagere, 
som opfylder kriterierne. Godkendes 
ordningen, vil enhver QIEL-forsikringstager 
der som forsikringstager hos QBE Europe 
opfylder kriterierne, ikke længere kunne gøre 

regres gældende overfor PPS i tilfælde af QBE 
Europes insolvens. 

Som belgisk (gen)forsikringsselskab er 
QBE Europe medlem af både den belgiske 
garantifond (Fonds Commun de Garantie 
Belge/Belgisch Gemeenschappelijk 
Waarborgfonds) (“Garantifond”) og det 
føderale agentur for erhvervsrisici (Agence 
fédérale des risques professionnels/Federaal 
agentschap voor beroepsrisico’s) (“FEDRIS”), 
som dækker erstatningskrav ved skade på 
køretøjer og i forbindelse med erhvervsrisici i 
tilfælde af forsikringsselskabets insolvens. De 
yder imidlertid ikke samme omfang af dækning 
som PPS.

Den Uafhængige Ekspert har vurderet 
spørgsmålet i sin Rapport og i sammendraget 
af Rapporten, som vedlægges, hvori det 
konkluderes, at manglende adgang til PPS 
ikke i væsentlig grad vil forringe sikringen af 
de fordele, som du modtager, af de årsager 
som fremgår af Rapporten og sammendraget 
af Rapporten.

Du kan få mere information om kriterierne for 
at gøre et erstatningskrav gældende overfor 
PPS ifølge oplysningerne på webstedet (www.
fscs.org.uk/can-we-help) og Rapportens afsnit 
derom. Endvidere (selvom vi ikke yder nogen 
form for juridisk vejledning) er vores hotline 
(tlf. +45 3345 0303) klar til at hjælpe med 
vejledning om PPS-kriterierne. 

Prioritet ved insolvens

Som nævnt i pkt. 2.1 ovenfor, kan QBE Europe 
tegne både skadesforsikring og genforsikring. 
I tilfælde af insolvens hos QBE Europe kræves 
det ifølge belgisk ret, at et skyldigt beløb 
til en direkte forsikringstager har forrang 
over skyldige beløb til genforsikringstagere. 
Selvom samme regel gælder ifølge engelsk 
ret, tegner QBE Re p.t. ikke direkte forsikring 
og forsikringstagerne har derfor ikke 
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lavere prioritet end nogen anden gruppe af 
forsikringstagere, hvis selskabet blev insolvent.

Er du forsikringstager hos QBE Re, overflyttes 
du til et firma, som også har direkte 
forsikringstagere (dem som overføres fra QIEL 
samt fremtidige direkte forsikringstagere). Der 
er derfor en teoretisk mulighed for forringelse 
af dine rettigheder i tilfælde af insolvens, idet 
dit udestående, hvis QBE Europe blev insolvent, 
ville have lavere prioritet end de direkte 
forsikringstagere. Den Uafhængige Ekspert 
har vurderet dette spørgsmål i sin Rapport og i 
sammendraget af Rapporten, som vedlægges, 
og han vurderer, at selvom det kan have en 
negativ effekt på fordele ydet til de relevante 
forsikringstagere, som aktuelt er forsikret 
hos QBE Re, så er effekten ikke væsentlig. 
Baggrunden for konklusionen fremgår af 
Rapporten og sammendraget af Rapporten.  

Ombudsmanden (“FOS”)

I tilfælde af en tvist med QIEL, og såfremt du 
opfylder de relevante kriterier, kan du klage 
til den britiske ombudsmand (UK FOS), som 
yder gratis rådgivning og konfliktløsning. 
Kriterierne for at få en sag behandlet af 
Ombudsmanden svarer til PPS-kriterierne og 
således er der ingen forsikringstagere hos 
QBE Re og meget få forsikringstagere hos 
QIEL, der opfylder kriterierne. Dog kan der 
være et meget lille antal forsikringstagere 
hos QIEL, som overføres til QBE Europe, 
som opfylder kriterierne og som kan 
miste deres ret til at klage til FOS i tilfælde 

af en tvist med QBE Europe. Selvom der 
er tilsvarende klageordninger i Belgien, 
herunder en ombudsmand for klager af 
økonomisk karakter (Ombudsman en 
conflits financiers/Ombudsman in financiële 
geschillen) og en ombudsmand for klager 
om forsikringer (Ombudsman des Assurance 
/ Ombudsman van de Verzekerginen), kan 
disse ombudsmænd ikke træffe en bindende 
afgørelse i en klagesag.

Den Uafhængige Ekspert har vurderet 
spørgsmålet i sin Rapport og i sammendraget 
af Rapporten, som vedlægges, hvori det 
konkluderes, at manglende adgang til FOS 
ikke i væsentlig grad vil forringe sikringen af 
de fordele, som du modtager, af de årsager 
som fremgår af Rapporten og sammendraget 
af Rapporten.

Du kan få yderligere information om 
kriterierne for at klage til FOS ifølge 
oplysningerne på webstedet (www.financial-
ombudsman.org.uk/faq/complain.html) 
og Rapportens afsnit herom. Endvidere 
(selvom vi ikke yder nogen form for juridisk 
vejledning) er vores hotline (tlf. +45 3345 
0303) klar til at hjælpe med vejledning om 
FOS-kriterierne.
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Del 6 Afsluttende kommentarer

6.1 Jeg kan ikke finde svar på mit 
spørgsmål i denne folder. Hvor kan jeg få 
mere information?

Vi håber, at disse oplysninger hjælper dig 
med at forstå forslagene. QIEL, QBE Re and 
QBE Europe vil offentliggøre yderligere 
information på QBE-webstedet (qbeeurope.
com). Der kan du hente den fulde version 
af de juridiske vilkår for Overførslerne, 
hele Rapporten fra den Uafhængige 
Ekspert og kommunikationsmaterialet til 
forsikringstageren. Alternativt kan du ringe til 
os på tlf. +45 3345 0303, så sender vi dig disse 
oplysninger. 

Både QIEL og QBE Re har oprettet en specifik 
hotline til kunder, som har spørgsmål eller en 
indsigelse at gøre gældende i forhold til de 
foreslåede Overførsler på tlf. +45 3345 0303. 

På QBE-webstedet vil vi offentliggøre 
eksemplarer af Tillægsrapporter, som den 
Uafhængige Ekspert udarbejder før datoen 
for Retsmødet.

Men hvis du mener, at du bliver stillet 
dårligere som følge af Overførslerne, så kan 
du læse spørgsmålene i pkt. 3.4 til 3.6 eller 
den tilhørende juridiske meddelelse for 
information om, hvordan du gør din indsigelse 
gældende eller stiller spørgsmål.

6.2 Hvordan ved jeg, om Overførslerne 
godkendes?

Vi annoncerer Domstolens kendelse på 
QBE-webstedet (qbeeurope.com) efter 
Retsmødet planlagt til den 19. december 
2018. En ændring eller information om 
status på Overførslerne annonceres på QBE-
webstedet qbeeurope.com. Du kan følge med 
i ændringer og opdateringer på webstedet 
eller ved at ringe til vores hotline på tlf. +45 
3345 0303.

Godkendes Overførslen, forventes den at blive 
udført på Ikrafttrædelsesdatoen.



Overførsel til QBE Europe SA/NV 11

Ordliste
Selskaber eller QBE betyder QIEL, QBE Re 
og QBE Europee. 

Domstolen betyder landsretten, High Court 
of Justice i England og Wales.

Retsmødet betyder Retsmødet i landsretten, 
hvor den endelige beslutning træffes om 
godkendelse eller afvisning af Ordningen.

Ikrafttrædelsesdato er kl. 00:01 (GMT) den 
1. januar 2019, hvor Ordningen forventes at 
træde i kraft (med forbehold af Domstolens 
godkendelse). En ændring af datoen for 
Overførslerne annonceres på QBE-webstedet.

FCA betyder det britiske Financial Conduct 
Authority, som arbejder for at beskytte 
forbrugere af finansielle tjenesteydelser, 
beskytte og forbedre integriteten af det 
britiske finanssystem og fremme effektiv 
konkurrence i forbrugerens interesse. 

FSMA betyder den britiske lov, UK Financial 
Services and Markets Act 2000.

Uafhængig Ekspert er Alex Marcuson fra 
Marcuson Consulting Ltd, som er udpeget 
ifølge godkendelse fra Tilsynsmyndighederne 
til at udarbejde Rapporten.

PRA betyder det britiske Prudential 
Regulation Authority, som har ansvar for 
lovbestemmelser og tilsyn med britiske 
banker, sparekasser, andelskasser, 
forsikringsselskaber og større 
investeringsfirmaer.

QBE Re’s Overførte Policer er QBE Re’s 
policer, der overføres til QBE Europe ifølge 
Ordningen.

QIEL’s overførte policer er QIEL’s policer, der 
overføres til QBE Europe ifølge Ordningen.

Tilsynsmyndigheder er de relevante 
tilsynsmyndigheder for den britiske 
forsikringssektor. Afhængig af sammenhængen 
er det PRA, FCA eller dem begge.

Rapport er Ordningens rapport, der 
udarbejdes af den Uafhængige Ekspert ifølge 
kravene fra FSMA, i overensstemmelse med 
anvisningerne fra SUP 18.2 i FCA’s håndbog 
og PRA’s vejledning vedrørende overførsel af 
forsikringsaktiviteter.

Tillægsrapport betyder den rapport, der 
udarbejdes inden Retsmødet, for at vurdere 
effekten af den Uafhængige Eksperts 
konklusioner om begivenheder indtruffet 
efter udgivelse af den første Rapport. 

Overførsler er den juridiske overførsel af de 
Overførte Policer fra QIEL og QBE Re til QBE 
Europe.

Overførte Policer betyder QBE Re’s 
overførte policer og QIEL’s overførte policer.
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england and wales companies court (chd)

QBE Insurance Group

Sammendrag af Ordningen 
og den Uafhængige 
Eksperts Rapport
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I DEN BRITISKE LANDSRET (HIGH COURT OF JUSTICE)
BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES

COMPANIES COURT (ChD)

I SAGEN QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED 

og

I SAGEN QBE RE (EUROPE) LIMITED

og

I SAGEN QBE EUROPE SA/NV

og

I SAGEN THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

Sammendrag af ordningen og rapporten
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1. Indledning
1.1 QBE Insurance (Europe) Limited 
(“QIEL”) foreslår at overføre hele sin 
skadesforsikringsvirksomhed: (i) tegnet via aktive 
afdelinger i Danmark, Frankrig, Tyskland, Spanien 
og Sverige, og (ii) tidligere tegnet via afdelinger i 
Belgien, Bulgarien, Estland, Irland og Norge, som 
er under afvikling ((i) og (ii) som samlet udgør 
QIEL-afdelinger), som omfatter hele QIEL’s frihed 
til at etablere virksomhed i Belgien, Bulgarien, 
Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Irland, 
Italien, Norge, Spanien og Sverige (Overført QIEL-

virksomhed) til QBE Europe SA/NV (QBE Europa).  

1.2 QBE Re (Europe) Limited (QBE Re) foreslår at 
overføre hele sin skadesforsikringsvirksomhed, 
som tegnes via dets belgiske, bermudanske 
og irske afdelinger (samlet QBE Re-afdelinger), 
som omfatter hele QBE Re’s virksomhed (den 
Overførte QBE Re-virksomhed) til QBE Europe. 

1.3 De to overførsler for den Overførte 
QIEL-virksomhed og den Overførte QBE 
Re-virksomhed (den Overførte Virksomhed) 
(Overførslerne) foreslås gennemført via en 

forsikringsoverførselsordning (Ordningen). 
Ordningen udføres via landsretten i 
Storbritannien (High Court of Justice in 
England (Landsretten)) i overensstemmelse 
med lovreglerne i Part VII i den britiske ”UK 
Financial Services and Markets Act 2000”. På 
Ikrafttrædelsesdatoen planlægges det endvidere 
at: (a) QBE Re sammenlægges med QBE Europe 
via en grænseoverskridende sammenlægning 
og optagelse; og (b) QBE Europes aktionærer, 
QBE Holdings (EO) Limited og QBE European 
Operations Plc, sørger for at have tilstrækkelig 
kapital til at drive den Overførte Virksomhed.

1.4 Nærværende dokument indeholder et 
sammendrag af effekten af Ordningen og 
rapporten udarbejdet af den Uafhængige Ekspert 
(afsnit 5.1 nedenfor) om Ordningen (Rapporten).

1.5 Nærværende dokument er kun et 
sammendrag. Fuldstændige oplysninger 
om Ordningen og Rapporten fremgår af de 
komplette versioner, som udleveres gratis (se 
afsnit 7 nedenfor for yderligere information).  

2. Baggrundsoplysninger om QIEL, QBE Re og 
QBE Europe  
2.1 Selskabet QIEL er indregistreret i 

England og Wales med selskabsnummer 

01761561.  Hjemstedskontoret for QIEL 

er Plantation Place, 30 Fenchurch Street, 

London, EC3M 3BD, Storbritannien. 

2.2 Den Overførte QIEL-virksomhed 

omfatter alle QIEL’s skadesforsikrings- og 

genforsikringsaktiviteter, der tegnes via QIEL-

afdelinger. 

2.3 Selskabet QBE Re er indregistreret i 

England og Wales med selskabsnummer 

01378853.  Hjemstedskontoret for QBE Re 

er Plantation Place, 30 Fenchurch Street, 

London, EC3M 3BD, Storbritannien. 

 2.4 Den Overførte QBE Re-virksomhed 

omfatter alle QBE Re’s skades- og langfristede 

genforsikringsaktiviteter, der tegnes via QBE 

Re-afdelinger, som omfatter hele QBE Res 

virksomhed. 

2.5 Selskabet QBE Europe er indregistreret i 

Belgien med selskabsnummer 0690537456.  

Hjemstedskontoret for QBE Europe er Boulevard 

du Régent 37, BE 1000, Bruxelles, Belgien.



Sammendrag af Ordningen og den Uafhængige Eksperts Rapport4

3. Planlægning af og datoer for Ordningen
3.1 Der er planlagt følgende datoer for 
Ordningen:

3.2 Ordningen træder ikke i kraft, 
medmindre den godkendes af Landsretten 
den 19. december 2018.

3.3 Hvis Landsretten gør ændringer eller 
betingelser gældende for den foreslåede 
Ordning, træder Ordningen ikke i kraft, 
medmindre QIEL, QBE Re and QBE Europe 
samtykker.

Retsmøde
den 19. 
december 2018

Foreslået 
“Ikrafttrædelsesdato” 
(for overførsel af den 
Overførte Virksomhed 
til QBE Europe)

den 1.  
januar 2019

4. Sammendrag af Ordningen
4.1 Her følger et sammendrag af 

Ordningens hovedpunkter. Som nævnt 

ovenfor udleveres kopi af hele Ordningen 

gratis (se afsnit 7 for yderligere information).

4.2 Endvidere har QIEL, QBE Re og 

QBE Europe udarbejdet forskelligt 

kommunikationsmateriale, som findes på 

QBE’s websted (qbeeurope.com). 

Effekten af Ordningen

4.3 Som nævnt ovenfor er hensigten med 

Ordningen at overføre al Overført Virksomhed 

fra QIEL og QBE Re til QBE Europe.

Erstatningskrav dækket af QBE Europe efter 

Ikrafttrædelsesdatoen

4.4 It is intended that from the Effective Fra 

Ikrafttrædelsesdatoen er det hensigten, at alle 

rettigheder og forpligtelser, der vedrører den 

Overførte Virksomhed, automatisk overføres til 

QBE Europe og ikke længere er hos QIEL eller 

QBE Re (afhængigt af omstændighederne). 
Det betyder, at QBE Europe er ansvarlig for 
at dække alle erstatningskrav og opfylde alle 
øvrige forpligtelser, som tidligere QIEL eller 
QBE Re (afhængigt af omstændighederne) 
måtte tage sig af, for så vidt angår den 
Overførte Virksomhed.

Undtagelser

4.5 Undtagen det formål, der beskrives i 4.4 
ovenfor, er der et mindre antal policer, som 
ikke omfattes eller som måske ikke omfattes 
af Ordningen, heri benævnt henholdsvis 
“Udelukkede QIEL-policer” eller “Resterende 
QIEL-policer”. De beskrives nærmere i den 
fulde version af Ordningen. Resterende 
QIEL-policer overføres til QBE Europe snarest 
muligt efter Ikrafttrædelsesdatoen.

Ingen ændring af policevilkår og 
-betingelser

4.6 Der sker ingen ændring af vilkår og 
betingelser for overførte policer undtagen, 

2.6 Både QIEL og QBE Re er autorisret og 
underlagt tilsyn af UK Prudential Regulation 
Authority (PRA) og er underlagt tilsyn af UK 
Financial Conduct Authority (FCA). 

2.7 QBE Europe er autoriseret og underlagt 
tilsyn af Belgiens centralbank (Banque 
Nationale de Belgique/Nationale Bank van 
België) (NBB). 
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at (gen)forsikringsselskabet er QBE Europe 
og ikke QIEL eller QBE Re (afhængigt af 
omstændighederne).

Policeadministration

4.7 Administrationen (og behandlingen 
af erstatningskrav) af Overført Virksomhed 
foretages aktuelt i Belgien, på Bermuda, 
i Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrig, 
Tyskland, Irland, Italien, Norge, Spanien, 
Sverige og Storbritannien af QIEL eller 
QBE Re (afhængigt af omstændighederne) 
på samme måde, uanset om Ordningen 
sanktioneres eller ej. Medarbejdere hos QIEL 
og QBE Re (afhængigt af omstændighederne) 
i Belgien, på Bermuda, i Danmark, Frankrig, 
Tyskland, Italien, Spanien og Sverige vil med 
forbehold af anvendelse af den relevante 
medarbejderkonsultationsprocedure og 
Ordningens ikrafttrædelse blive overført 
til og ansat hos QBE Europe (for belgiske 
medarbejdere) eller den tilhørende 
afdeling hos QBE Europe (for alle øvrige 
medarbejdere). Disse medarbejdere 
fortsætter med at administrere 
virksomheden på samme måde. QIEL 
og QBE Re har ingen medarbejdere i 
Storbritannien og Irland men har i stedet 
henholdsvis udpeget QBE Management 
Services (UK) Limited og QBE Management 
(Ireland) Limited som servicevirksomhed og 
ansættende enheder i disse retsområder. 
QBE Europe træffer aftale med ovennævnte 
servicevirksomheder ifølge hvilken de 
relevante medarbejdere i Storbritannien 
og Irland, som aktuelt arbejder med 
administration af overførte policer, fortsætter 
hermed efter Overførslerne. Tidligere 
tegnet forsikring i Norge håndteres p.t. 
af medarbejdere i Danmark og Sverige. 
Tidligere tegnet forsikring i Bulgarien 
håndteres af Euroins Insurance Group 
LLC og tidligere tegnet forsikring i Estland 
håndteres af AAS “BTA Baltic Insurance 

Company” (afdeling i Estland). QBE Europe 
ønsker at fortsætte på samme måde 
efter Overførslerne. Ordningen forventes 
derfor ikke at påvirke aftaler vedrørende 
policeadministration for den Overførte 
Virksomhed.

Fortsættelse af retssager eller -tvister

4.8 Fra Ikrafttrædelsesdatoen vil retssager 
eller -tvister (helt eller delvist), som indledes, 
anlægges, anmeldes, gøres gældende 
eller overvejes af eller mod QIEL eller QBE 
Re (afhængigt af omstændighederne) i 
forbindelse med Overført Virksomhed 
(eller påstand eller klage, som senere kan 
gøres gældende mod QIEL eller QBE Re 
(afhængigt af forholdene), herunder påstand 
eller klage, der endnu ikke overvejes) blive 
fortsat af eller mod QBE Europe, og QBE 
Europe er berettiget til at forsvare, gøre krav 
og modkrav gældende om erstatning, som 
måtte have været muligt for QIEL eller QBE 
Re (afhængigt af omstændighederne).   

4.9 Fra Ikrafttrædelsesdatoen vil en 
afgørelse, aftale, kendelse eller tildeling (helt 
eller delvist) ifølge aktuelle eller tidligere 
retssager, som opnås af eller mod QIEL eller 
QBE Re (afhængigt af omstændighederne) 
vedrørende Overført Virksomhed, kunne 
gøres gældende af eller mod QBE Europe i 
stedet for QIEL eller QBE Re (afhængigt af 
omstændighederne).

Omkostninger og udgifter

4.10 Ingen omkostninger og udgifter 
vedrørende udarbejdelse af Ordningen 
eller Landsrettens proces skal betales af 
forsikringstagerne.
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5. Sammendrag af Rapport om Ordningen 

5.1 QIEL, QBE Re og QBE Europe har 
udpeget Alex Marcuson fra Marcuson 
Consulting Ltd, som Uafhængig Ekspert til 
at udarbejde en Rapport til Landsretten om 
effekten af Ordningen for forsikringstagerne 
hos QIEL, QBE Re og QBE Europe. Marcuson 
er uddannet fellow fra Institute and Faculty 
of Actuaries, Storbritannien. Hans udpegning 
er godkendt af det britiske PRA (Prudential 
Regulation Authority) efter samråd med det 
britiske FCA (Financial Conduct Authority).

5.2 Rapporten indeholder rationalet 
for Marcusons konklusioner samt hans 
antagelser, underliggende detaljeret 
analyse for arbejdet, en række vigtige 
afgrænsninger som er vigtige for at 
forstå rapportens konklusioner, og en 
redegørelse for Rapportens formål og 
anvendelighed.  Tillægsmaterialet indgår ikke 
i sammendraget.

5.3 Marcuson konkluderer, at Rapportens 
synopsis er korrekt beskrevet i sammendraget, 
men sammendraget alene giver ikke hele 
billedet og ønsker du at forstå den analyse, som 
Marcusons baserer sine konklusioner på, skal 
du bede om et eksemplar af hele Rapporten. Du 
kan få et eksemplar af hele Rapporten gratis (se 
afsnit 7 herunder for mere information).

Rationalet bag Ordningen

5.4 Rapporten uddyber den Uafhængige 
Eksperts opfattelse af Ordningens formål. 
Formålet er, at moderselskabet for den 
europæiske division af QBE-koncernen 
(Europæisk Division), QBE European 
Operations Plc (QBE EO) undgår risikoen for 
forretningsmæssige afbrydelser og at det kan 
sikre forsikringstagerne i EØS-afdelingerne i 
forbindelse med, at Storbritannien udtræder 
af EU (Brexit).  

5.5 Ordningen vil gøre det muligt for QBE 

Europe, som QBE EO’s datterselskab i Belgien 

og (gen)forsikringsselskab at fortsætte 

administrationen af Overført Virksomhed 

efter Brexit. Efter Ikrafttrædelsesdatoen er det 

hensigten, at QBE Europe er den Europæiske 

Divisions eneste forsikringsgiver vedrørende 

nye risici (undtagen Lloyd’s) i det Økonomiske 

Europæiske Samarbejdsområde (EØS).

Arbejde udført af Den Uafhængige Ekspert

5.6 Den Uafhængige Ekspert har 

gennemgået Ordningens vilkår og vurderet 

effekten i forhold til forsikringstagernes 

sikkerhed i QIEL og QBE Re (Rapporten 

vurderer ikke effekten af Ordningen for 

forsikringstagerne i QBE Europe, idet der 

før Ikrafttrædelsesdatoen ikke er nogen 

forsikringstagere). Endvidere har den 

Uafhængige Ekspert vurderet effekten af 

Ordningen for genforsikringsselskaber 

for Overført Virksomhed 

(Genforsikringsselskaber) og den måde 

hvorpå QIEL og QBE Re har valgt at orientere 

de forsikringstagere hos QIEL og QBE Re, 

der berøres af Ordningen, og de tilhørende 

annonceringsforanstaltninger.

5.7 Som grundlag for sine konklusioner har 

den Uafhængige Ekspert:

(a) gennemgået realiserede og/eller 

estimerede balancetal for QIEL, QBE Re 

og QBE Europe samt forsikringstekniske 

reserver for hvert selskab;

(b) vurderet de øvrige selskabers position 

i QBE-koncernen, som QIEL, QBE Re og 

QBE Europe er afhængig af for direkte eller 

indirekte økonomisk støtte;

(c) vurderet hvordan QIEL, QBE Re og 
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QBE Europe fastlægger deres nødvendige 

kapital og sammenholdt risici, kapitalkrav 

og tilgængelige økonomiske midler i hvert 

selskab;

(d) set på hvordan Overførslerne påvirker 

andre forhold, der ikke er af økonomisk art, 

herunder (i) måden hvorpå selskaberne 

ledes og deres policer administreres og (ii) 

ændringer i den juridiske og regulatoriske 

beskyttelse af forsikringstagerne;

(e) vurderet gældende lov for hver af de 

overførte policer og vurderet eventuel 

risiko for, at Ordningen ikke accepteres i et 

givent retsområde;

(f) vurderet om forskelle mellem 

selskaberne før og efter Overførslerne 

kan påvirke omfanget af erstatningskrav, 

der kan gøres gældende ifølge de 

genforsikringspolicer, der overføres og

(g) gennemgået de 

foreslåede informations- og 

annonceringsforanstaltninger.

5.8 Den Uafhængige Ekspert har endvidere 

vurderet muligheden for, at en Overførsel 

ikke kan udføres og har bekræftet, at det ikke 

påvirker konklusionerne.

Den Uafhængige Eksperts konklusioner – 

forsikringstagernes økonomiske sikkerhed

5.9 Den Uafhængige Ekspert har på 

grundlag af sin gennemgang af QIEL, 

QBE Re og QBE Europe konkluderet, 

at forsikringstagerne i den Overførte 

Virksomhed ikke i væsentlig grad 

påvirkes negativt af Ordningen (d.v.s. at 

sandsynligheden for, at erstatningskrav fra 

disse forsikringstagere dækkes helt i enhver 

praktisk henseende, er uændret før og efter 

Ordningen træder i kraft).

5.10 Af samme grund har den Uafhængige 

Ekspert konkluderet, at forsikringstagerne, 

der er tilbage i QIEL, ikke i væsentlig grad 

påvirkes negativt af Ordningen.

Den Uafhængige Eksperts konklusioner – 

serviceniveau

5.11 På grundlag af sin gennemgang af 

QBE Europes foreslåede foranstaltninger 

i forhold til policeadministration og 

behandling af erstatningskrav, sammenholdt 

med QIEL’s og QBE Re’s foranstaltninger, 

har den Uafhængige Ekspert konkluderet, 

at Ordningen ikke har nogen effekt på 

administrationen af enten Overført 

Virksomhed fra QIEL eller QBE Re eller på 

resterende virksomhed (der ikke overføres) 

fra QIEL.

Den Uafhængige Eksperts konklusioner – 

øvrige overvejelser af ikke-økonomisk art

5.12 Den Uafhængige Ekspert har 

identificeret to aspekter ved Ordningen, som 

han anser for potentielle ulemper vedrørende 

Overført QIEL-virksomhed og et aspekt 

vedrørende Overført QBE Re-virksomhed. På 

grundlag af sin analyse anser han ingen af 

disse aspekter for væsentlige. Disse aspekter 

forklares i følgende afsnit og vedrører:

(a) adgang til forsikringstagerens 

garantiordning (PPS);

(b) klage fra forsikringstagere og

(c) forsikringstagernes prioritet i tilfælde 

af insolvens

5.13 Den Uafhængige Ekspert har vurderet 

gældende ret for de policer, der overføres.
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(a) Forsikringstagerens garantiordning

5.14 I tilfælde af QIEL’s insolvens kan 
kvalificerede forsikringstagere i den 
overførte QIEL-virksomhed for nærværende 
gøre regres gældende i forhold til PPS 
og få deres erstatningskrav dækket 
(som genforsikringsselskab opfylder 
ingen forsikringstagere hos QBE Re disse 
kvalificeringskriterier). Hvis Ordningen træder 
i kraft, vil forsikringstagere i QBE Europe ikke 
længere have samme regresmulighed i forhold 
til PPS i tilfælde af QBE Europes insolvens. For 
så vidt angår ubetalte erstatningskrav, der 
skal dækkes i forbindelse med dette scenarie, 
og selvom der er garantiordninger i Belgien, 
som kan finde anvendelse, så er det den 
Uafhængige Eksperts opfattelse, at de ikke yder 
tilsvarende garanti for PPS.

5.15 Ifølge PPS-bestemmelserne vil 
et erstatningskrav fra kvalificerede 
forsikringstagere, der indtræffer inden 
overførslen (uanset om de rapporteres 
eller ej), være garanteret i tilfælde af 
manglende dækning fra QBE Europe som 
måtte være tilfældet efter manglende 
dækning fra QIEL. Dækningsperioder, der 
ikke er udløbet, på overførselstidspunktet 
(Ikrafttrædelsesdatoen) omfattes dog ikke af 
garantien fra PPS.

5.16 Undtagen i Bulgarien og Estland og 
for så vidt angår visse forsikringer tegnet 
på vegne af QIEL af dets europæiske 
befuldmægtigede forsikringsmæglere 
(Befuldmægtigede Forsikringsmæglere), er 
der tale om et lille antal forsikringstagere, 
som potentielt berøres af ændringen, 
givet arten af de forsikringer som QIEL 
aktuelt garanterer (der er hovedsageligt 
tale om mellemstore og større selskaber) 
og kvalificeringskriterierne for PPS 
(som generelt kun yder dækning for 
enkeltpersoner og helt små firmaer).

5.17 Idet alle policer tegnet af de bulgarske 

og estiske afdelinger i QIEL er udløbet i 

eller før april 2015, er det den Uafhængige 

Eksperts opfattelse, at forsikringstagere, som 

opfylder kvalificeringskriterierne og som 

har købt en forsikring hos disse afdelinger, 

fortsat dækkes af garantien fra PPS.

5.18 For så vidt angår Befuldmægtigede 

Forsikringsmæglere, for hvilke den 

Uafhængige Ekspert bemærker, at 

næsten alle forsikringstagere vil være 

kvalificerede til dækning ifølge garantien 

fra PPS, samt øvrige kvalificerede 

forsikringstagere, vil der blive tale om 

frafald af PPS-garanti for erstatningskrav 

vedrørende en dækningsperiode, der ikke 

er udløbet, på tidspunktet for overførslen 

(Ikrafttrædelsesdatoen).

5.19 Idet det p.t. anses for usandsynligt, 

at QBE Europe bliver insolvent, mener 

den Uafhængige Ekspert ikke, at frafald af 

PPS-garanti i væsentlig grad vil påvirke den 

garanti negativt, som ydes de overførte 

forsikringstagere.

(b) Klager fra forsikringstagere

5.20 I tilfælde af tvist med QIEL har 

kvalificerede forsikringstagere i den 

Overførte QIEL-virksomhed aktuelt mulighed 

for at klage til den britiske ombudsmand 

(FOS), som yder gratis rådgivning og 

konfliktløsning (som genforsikringsselskab 

opfylder ingen af QBE Re’s forsikringstagere 

kriterierne).

5.21 For så vidt angår PPS begrænses 

kvalificeringskriterierne for FOS til 

enkeltpersoner og helt små firmaer, således 

at udover Bulgarien og Estland og for 

Befuldmægtigede Forsikringsmæglere, vil 

de fleste QIEL-forsikringstagere være for 

store til at opfylde kriterierne. Endvidere har 
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FOS kun retlig kompetence vedrørende en 
police garanteret af en af QIEL-afdelingerne, 
såfremt kvalificeringskriterierne opfyldes og 
en afgørelse vedrørende et erstatningskrav 
eller en klage er gjort gældende af QIEL-
medarbejdere i Storbritannien. Således er 
det kun forsikringstagere, som både opfylder 
kvalificeringskriterierne og som får deres 
erstatningskrav eller klage behandlet af 
medarbejdere på QIEL’s kontor i London, 
som aktuelt har adgang til FOS. Disse 
forsikringstagere har ikke længere samme 
klageadgang efter Overførslerne. Langt 
størstedelen af forsikringstagerne (som 
ikke får deres erstatningskrav eller klage 
behandlet af medarbejdere på QIEL’s kontor 
i London) kan ikke p.t. klage til FOS, og det 
ændres ikke som følge af Ordningen. 

5.22 Den Uafhængige Ekspert har vurderet 
situationen omkring frafald af denne 
klageadgang og selvom han anerkender, at 
der kan være tale om en teoretisk ulempe, 
har han konkluderet under hensyntagen til 
eventuel manglende henvisning af sager 
til FOS fra QIEL-afdelingerne (herunder fra 
bulgarske og estiske afdelinger og i forhold 
til Befuldmægtigede Forsikringsmæglere) i 
løbet af de sidste fem år, at sandsynligheden 
for at en forsikringstager: (a) ønsker at gøre 
brug af FOS; og (b) mister denne mulighed, er 
lille. Alle tilfælde af klager fra forsikringstagere 
er behandlet ifølge lokale aftaler og det 
fortsætter uændret efter overførslen. Han har 
således konkluderet, at frafald af klageadgang 
til FOS ikke udgør en væsentlig negativ effekt 
som følge af Ordningen.

5.23 Ordningen har ingen effekt på 
muligheden for, at kvalificerede QIEL-
forsikringstagere, der ikke overføres, kan 
klage til FOS. 

5.24 QBE Europe har endvidere bekræftet 
at ville overholde de relevante britiske 

bestemmelser om behandling af tvister.

(c) Forsikringstagernes prioritet i tilfælde af 
insolvens

5.25 QBE Europe kan tegne både 

skadesforsikrings- og genforsikring. I tilfælde 

af insolvens hos QBE Europe kræves det ifølge 

belgisk ret, at et skyldigt beløb til en direkte 

forsikringstager har forrang over skyldige 

beløb til genforsikringstagere. Selvom samme 

regel gælder ifølge engelsk ret, tegner QBE Re 

p.t. ikke direkte forsikring og forsikringstagerne 

har derfor ikke lavere prioritet end nogen 

anden gruppe forsikringstagere, hvis selskabet 

blev insolvent.

5.26 Således har den Uafhængige Ekspert 

identificeret en potentiel ulempe for 

forsikringstagere hos den Overførte QBE 

Re-virksomhed, idet de flyttes til et firma, 

som også har direkte forsikringstagere (dem 

som overføres fra QIEL og fremtidige direkte 

forsikringstagere). Der er derfor en teoretisk 

mulighed for forringelse af deres rettigheder 

i tilfælde af insolvens, idet de, hvis QBE 

Europe blev insolvent, ville have lavere 

prioritet end de direkte forsikringstagere. 

5.27 Den Uafhængige Ekspert har vurderet 

dette spørgsmål i sin Rapport og han 

konkluderer, at selvom det kan have en 

negativ effekt på fordele ydet til de relevante 

forsikringstagere, som aktuelt er forsikret hos 

QBE Re, så er effekten ikke væsentlig givet 

hans konklusion om, at sandsynligheden for 

insolvens af QBE Europe er lille.

Gældende ret

5.28 Den Uafhængige Ekspert har 

endvidere identificeret, at selvom en meget 

lille andel af de overførte QIEL-policer (ca. 1%) 

er underlagt gældende lov i et land udenfor 

EØS, så gør et væsentligt mindretal (ca. 40%) 

af de overførte QBE Re-policer ikke gældende 
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ret fra en EØS-medlemsstat gældende. 
Hvis en police er underlagt gældende lov i 
et land udenfor EØS, så er der risiko for, at 
Overførslerne ikke anerkendes af landet 
udenfor EØS.

5.29 Dog accepterer den Uafhængige 
Ekspert, at det ikke påvirker 
forsikringstagerne i den Overførte 
Virksomhed negativt, idet QBE Europe 
overfor Domstolen har bekræftet:

(a) at man ikke vil forsøge at gøre 
manglende anerkendelse af Overførslerne 
gældende ifølge gældende lov vedrørende 
en given police som grundlag for at 
annullere policen;

(b) at man dækker alle rimelige 
advokatudgifter og -omkostninger for 
forsikringstageren for så vidt, at de vedrører 
håndhævelse af en police i et retsområde, 
hvor Overførslerne ikke anerkendes, og

(c) at man skriftligt vil bekræfte 
ovenstående tilsagn.

Den Uafhængige Eksperts 
konklusioner – effekt af Ordningen på 

Genforsikringsselskaberne

5.30 Genforsikringsaftalerne, der 
garanterer den Overførte Virksomhed, 
overføres i medfør af Ordningen 
og fortsætter med at garantere 
forsikringsvirksomheden, når den er overført 
til QBE Europe.  For visse policer kan det 
betyde, at genforsikringen reelt deles mellem 
QIEL og QBE Europe efter Overførslen. 
Størrelsen af et erstatningsansvar for hvert 
eksternt genforsikringsselskab i forhold til 
QIEL og QBE Re ændres ikke som følge af 
Ordningen. Den Uafhængige Ekspert har 
konkluderet, at Ordningen ikke i væsentlig 
grad påvirker genforsikringsselskaber 
for QIEL og QBE Re negativt, hvis 

genforsikringsaftaler overføres med 
Ordningen, idet de kommercielle forhold 
fortsætter hos datterselskaberne i QBE EO. 
Der foreslås ingen ændring i den måde, 
hvorpå genforsikringsaftaler administreres 
efter Overførslerne.

Den Uafhængige Eksperts 
konklusioner – orienterings- og 
annonceringsforanstaltninger

5.31 Den Uafhængige Ekspert 
har gennemgået orienterings- og 
annonceringsforanstaltningerne og 
konkluderet, at den foreslåede metode til 
at orientere forsikringstagere hos QIEL og 
QBE Re om Ordningen, samt yderligere 
orienteringsforanstaltninger udover de 
specifikke lovkrav, er passende.
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6.1 Alex Marcuson har udarbejdet sin 
analyse på grundlag af det materiale, der er 
udleveret til ham, herunder balancetal og 
øvrige oplysninger ifølge regnskabstal ultimo 
den 31. december 2017. Han har endvidere 
taget hensyn til de fremlagte ajourførte 
økonomiske oplysninger. Idet den foreslåede 
Ikrafttrædelsesdato for Ordningen er den 
1. januar 2019, vil han tættere på den dato 

gennemgå analysen igen for at sikre, at 

der ikke er sket væsentlige ændringer i de 

oplysninger, som han har vurderet, som 

ville kunne påvirke den samlede konklusion. 

Derefter udarbejder og fremlægger han en 

Tillægsrapport, som udleveres til Landsretten 

inden det andet Retsmøde. I afsnit 7 

beskrives det, hvordan Tillægsrapporten kan 

indhentes.

6. Tillægsrapport  

7. Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål eller ønsker du den 
komplette version af Ordningen, Rapporten 
og Tillægsrapporten, så:

• gå til QBE’s websted (på (qbeeurope.
com); eller 

• ring til den særlige hotline på tlf. +45 
3345 0303; eller

• skriv til QBE, Vester Farimagsgade 7, 
6, 1606 København V.



QBE Insurance Group

Plantation Place, 30 Fenchurch Street, 
London, EC3M 3BD United Kingdom 

Telephone +44 (0)20 7105 4000

www.QBEeurope.com



Det meddeles hermed, at der den 6. september 2018 blev indgivet Ansøgning ifølge paragraf 107 i den 
britiske “Financial Services and Markets Act 2000” (Loven) til High Court of Justice, Business and Property 
Courts of England and Wales, Companies Court (Chd) i London af QBE Insurance (Europe) Limited (QIEL), 
QBE Re (Europe) Limited (QBE Re) og QBE Europe SA/NV (QBE Europe) (samlet kaldet QBE) om en Kendelse:

(1) ifølge paragraf 111 i Loven med godkendelse af en ordning (Ordningen) for overførsel til QBE Europe af:

(a) al skadesforsikrings- og genforsikringsvirksomhed, som udføres af QIEL via dets afdelinger i Belgien, 
Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Norge, Spanien og Sverige; og 

(b) al skades- og langsigtet genforsikringsvirksomhed, der udføres af QBE Re; og

(2) med tillægsbestemmelser i forbindelse med Ordningen ifølge Lovens paragraf 112 og 112A.

Et eksemplar af rapporten om Ordningens vilkår udarbejdet af en Uafhængig Ekspert ifølge Lovens paragraf 
109 (Ordningens Rapport), erklæringen om Ordningens vilkår og et sammendrag af Ordningens Rapport samt 
dokumentet om Ordningen fås vederlagsfrit ved at kontakte QIEL, QBE Re eller QBE Europe på nedennævnte 
telefonnummer eller adresse. Disse og øvrige relaterede dokumenter samt eksempler på kommunikation til 
forsikringstagere fås på QBE-webstedet (qbeeurope.com). Webstedet opdateres med vigtige ændringer i de 
foreslåede overførsler 

Spørgsmål om den foreslåede ordning henvises til QBE på telefon + 44 20 7105 5566 (Storbritannien), + 32 
2224 9889 (Belgien), + 359 2905 1063 (Bulgarien), + 45 3345 0303 (Danmark), + 372 5 68 668 (Estland), + 
33 1 8004 3355 (Frankrig), + 49 21 1994 1991 (Tyskland), + 353 1605 3666 (Irland), + 39 02 3626 3515 (Italien), 
+ 47 2405 5231 (Norge), + 34 9 1789 5000 (Spanien) og + 46 8 5875 1444 (Sverige) eller skriftligt til QBE på 
følgende adresser:  

(1)  Storbritannien – Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD;
(2) Belgien – Boulevard du Régent 37, BE 1000, Bruxelles;
(3) Bulgarien – 132 Mimi Balkanska Str., Sofia, 1540; 
(4) Danmark – Vester Farimagsgade 7, 6, 1606 København V;
(5) Estland – Tornimae 5, Tallinn, 10145;

I DEN BRITISKE LANDSRET (HIGH COURT OF JUSTICE)
BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES

COMPANIES COURT (ChD)

I SAGEN QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

og

I SAGEN QBE RE (EUROPE) LIMITED

og

I SAGEN QBE EUROPE SA/NV

og

THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000



(6)  Frankrig – Cœur Défense, Tour A, 110, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 La Défense Cedex;
(7) Tyskland – Breite Straße 31, 40213 Düsseldorf;
(8) Irland – 6-10 Suffolk Street, Dublin 2, Dublin, Irland;
(9) Italien – Via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano;
(10) Norge – Postboks 447, 4664 Kristiansand;
(11)        Spanien – Paseo de la Castellana, 31 – 5ª Planta, 28046 Madrid;
(12)        Sverige – Sveavägen 13, 111 57, Stockholm.

Har du en police hos enten QIEL eller QBE Re, bedes du oplyse policenummeret i enhver korrespondance. 
Det fremgår af policedokumentationen eller tilhørende korrespondance.

Ansøgningen behandles af High Court of Justice of England and Wales, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, 
London, EC4A 1NL, Storbritannien, den 19. december 2018. Enhver, som mener at være negativt påvirket af, 
at Ordningen udføres, eller som har indsigelse mod Ordningen, kan deltage i retsmødet og fremlægge sine 
synspunkter enten personligt eller via en repræsentant. Der anmodes om, at enhver, som ønsker at gøre 
dette, orienterer QBE via ovennævnte adresse, skriftligt og snarest muligt, dog senest den 12. december 
2018, for at redegøre for sin indsigelse. Dermed kan QBE orientere om en eventuel ændring af retsmødet og 
for så vidt muligt reagere på spørgsmål, der stilles inden retsmødet.

En person, som ønsker at gøre indsigelse mod eller som mener at ville blive negativt påvirket af Ordningen, 
men som ikke ønsker at deltage i Retsmødet, kan indsende disse oplysninger til QBE på ovennævnte 
adresser eller ved at ringe til et specifikt telefonnummer ovenfor og i hvert tilfælde snarest muligt og senest 
den 12. december 2018.

QBE orienterer det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority, om 
eventuelle modtagne indsigelser inden retsmødet, uanset om den person, som gør indsigelse, ønsker at 
deltage i retsmødet.

21. september 2018
Norton Rose Fulbright LLP, 3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, Storbritannien 
Advokat for QIEL, QBE Re og QBE Europe 

 


