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14 September 2018 
Viide: QBEPOL 

Lugupeetud kindlustusvõtja 

Teema: kogu ettevõtte QBE Insurance (Europe) Limited (edaspidi: QIEL) Belgia, Bulgaaria, Eesti, 
Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Norra, Prantsusmaa, Saksamaa, Rootsi ja Taani filiaalides kirjalikult 
vormistatud kahju- ja edasikindlustustegevuse kavandatav üleandmine ettevõttele QBE Europe 
SA/NV (edaspidi: QBE Europe) ning kogu ettevõtte QBE Re (Europe) Limited (edaspidi: QBE Re) 
Belgia, Bermuda ja Iirimaa filiaalides kirjalikult vormistatud kahjukindlustuse ja pikaajalise 
edasikindlustusega seonduva tegevuse kavandatav üleandmine ettevõttele QBE Europe 

Pärast seda, kui Ühendkuningriigi valijaskond hääletas Euroopa Liidust (edaspidi: EL) lahkumise poolt 
(edaspidi: Brexit), otsustas (allpool määratletud) QBE kontserni Euroopa äriüksuse emaettevõte QBE 
European Operations Plc ümber korraldada oma tegevuse Euroopas, et säilitada juurdepääs Euroopa 
ühisturule pärast Ühendkuningriigi lahkumist EL-ist ning Ühendkuningriigi ja teiste EL-i liikmesriikide ja 
asjakohaste EL-i institutsioonide vahel kokku lepitud üleminekuperioodi lõppemist; hetkeseisuga peaks 
see periood lõppema 31. detsembril 2020. Selle lihtsustamiseks liidame QBE kontserni Euroopa 
(edasi)kindlustusplatvormid üheks Belgias paiknevaks (edasi)kindlustajaks (QBE Europe). Selline 
liitumine aitab tagada, et saame jätkuvalt hallata Euroopa Majanduspiirkonna (edaspidi: EMP) poliise ja 
väljastada pärast Brexitit uusi EMP poliise. 

Seetõttu tegi QBE kontserni peamine Euroopa kindlustusettevõte QIEL ettepaneku üle anda kogu oma 
kahjukindlustuse ja edasikindlustusega seonduva tegevuse: (i) mis on kirjalikult vormistatud ettevõtte 
aktiivsetes filiaalides Hispaanias, Itaalias, Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis ja Taanis; ja (ii) mille on 
kirjalikult vormistanud ettevõtte filiaalid Belgias, Bulgaarias, Eestis, Iirimaal ja Norras ((i) ja (ii) 
moodustavad ühiselt QIEL-i kogu tegevuse Belgias, Bulgaarias, Eestis, Hispaanias, Iirimaal, Itaalias, 
Norras, Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis ja Taanis). QBE kontserni peamine Euroopa 
edasikindlusettevõte QBE Re tegi ettepaneku üle anda kogu oma kahjukindlustuse ja pikaajalise 
edasikindlustusega seonduva tegevuse, mille on kirjalikult vormistanud ettevõtte Belgia, Bermuda ja 
Iirimaa filiaalid (ja mis moodustab ühtlasi QBE Re kogu äritegevuse), ettevõttele QBE Europe. Üleantav 
tegevus hõlmab poliisi või poliise, mille on teile väljastanud QIEL ja/või QBE Re (kui on kohaldatav). 

QBE Europe on Belgia (edasi)kindlustusettevõte ja kuulub samasse kontserni, kuhu kuuluvad ka QIEL 
ja QBE Re. Kõik kolm ettevõtet on kaudsed täisomanduses tütarettevõtted, mis kuuluvad ettevõttele 
QBE Insurance Group Limited; Austraalias registreeritud ja börsiettevõttena Austraalia börsil 
registreeritud ettevõttele kuulub mitmeid litsentsitud (edasi)kindlustusettevõtteid, mis pakuvad arvukatel 
territooriumidel mitmekülgseid (edasi)kindlustusteenuseid (edaspidi: QBE kontsern). 

Kuna QIEL ja QBE Re on Ühendkuningriigi kindlustusettevõtted, tuleb kavandatavaid üleandmisi 
(edaspidi: üleandmised) korraldades järgida Ühendkuningriigi 2000. aasta finantsteenuste ja -turgude 
seaduse (UK Financial Services and Markets Act 2000) nõudeid. Seetõttu peame hankima heakskiidu 
Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtult (High Court of Justice of England and Wales). 

Üleandmised ei mõjuta teie: 

 kindlustuskaitse tingimusi; 

 kindlustusmakse suurust; 

 poliisi(de) kestust ega 
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 nõudeid, mille olete esitanud või kavatsete esitada vastavalt teie poliisi(de) tingimustele. 

Lisaks haldab QBE Europe üleantavaid poliise vastavalt QBE kontsernis kehtivatele süsteemidele, 
põhimõtetele ja protsessidele nii, nagu neid haldavad hetkel QIEL ja QBE Re. 

Kuidas teie huve kaitstakse? 

Teie huve aitab kaitsta ettevõttega QBE Europe seonduvate üleandmiste juriidiline heakskiiduprotsess. 

 Üleandmiste toimumine eeldab heakskiitu Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtult (High Court 
of Justice of England and Wales). Kohtuistung toimub 19. detsembril 2018 kõrgema astme kohtus 
(High Court of Justice) aadressil 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, 
Ühendkuningriik. Kohus kaalub, kas üleandmised avaldavad kahjulikku mõju kindlustusvõtjatele 
ja kas nende üleandmiste lubamine on sobilik. Teil on õigus osaleda kohtuistungil, kus arutatakse 
üleandmiste heakskiitmist, ning esitada vastuväiteid või väljendada muret kas isiklikult või määrata 
endale õigusnõustaja, kes osaleb istungil teie nimel. Kui soovite meile helistada või kirjutada, mitte 
isiklikult kohale tulla, esitab QBE 19. detsembril 2018 kohtule kirjalikult kõik teie esitatud 
vastuväited. Kui otsustate meile kirjutada, tehke seda palun esimesel võimalusel. Kohtu 
heakskiidu korral peaks poliiside automaatne üleandmine ettevõttele QBE Europe toimuma 1. 
jaanuaril 2019. Kõigist üleandmiste kuupäeva muutustest teavitatakse QBE veebisaidil. 

 Sõltumatu ekspert koostab kohtule aruande. Ta on hinnanud üleandmiste mõju ja jõudnud 
järeldusele, et need ei avalda ühelegi kindlustusvõtjate rühmale olulist kahjulikku mõju. 

 QIEL ja QBE Re konsulteerisid põhjalikult reguleerivate asutuste ehk Ühendkuningriigi 
finantsjärelevalve ameti (UK Financial Conduct Authority) (edaspidi: FCA) ja Ühendkuningriigi 
usaldatavusnõuete reguleerimise ametiga (UK Prudential Regulation Authority) (edaspidi: PRA). 
Ühendkuningriigi reguleerivatel asutustel on õigus esitada kohtule kavaga seonduvaid märkusi ja 
eeldame, et seda ka tehakse.  

 Kirjutame kõigile üleantavatele kindlustusvõtjatele, et teavitada neid üleandmistega seonduvast ja 
anda neile piisavalt aega otsustada, kas üleandmised avaldavad neile ja huvitatud isikutele 
kahjulikku mõju; kui jah, tuleb otsustada, kas soovite kohtule esitada kavaga seonduvaid fakte. 
Inglise kohtuprotsessi kontekstis on ettevõtetel QIEL ja QBE Re juriidiline kohustus nõnda 
toimida (v.a juhul, kui kohus on otsustanud teisiti).  

Mida peaksite tegema? 

Palun lugege käesolev kiri tähelepanelikult läbi. 

Lisasime kirjale brošüüri, mis sisaldab: 

 üleandmistega seonduvaid küsimusi ja vastuseid; 

 kokkuvõtet juriidilisest dokumendist, kus on sätestatud üleandmiste tingimused, ja kokkuvõtet 
sõltumatu eksperdi aruandest; 

 õigusteavet sisaldavat dokumenti, kus on kirjas üleandmistega seonduva kohtuistungi üksikasjad. 

Kui vajate lisateavet, kui teil on kavandatavate üleandmistega seonduvaid küsimusi või muresid või kui 
arvate, et üleandmised avaldavad teile kahjulikku mõju, võtke meiega ühendust esimesel võimalusel, 
eelistatavalt enne 12. detsembrit 2018. Toimige küsimuste või murede korral järgmiselt: 
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 helistage spetsiaalsel tugitelefonil +372 5 68 68 668 või 

 kirjutage ettevõttele QBE aadressil Tornimäe 5, Tallinn, 10145. 

Pidage meeles, et spetsiaalne tugitelefon on ette nähtud vaid ettevõttele QBE Europe üleandmistega 
seonduvateks päringuteks. Kui teil on üldisi küsimusi oma poliisi kohta, helistage abi saamiseks 
tavapärasel klienditeeninduse numbril. 

Teie mugavuse huvides on see teave saadaval ka QBE veebisaidil (https://qbeeurope.com/), kust leiate 
muu hulgas eelmainitud dokumentide täisversioonid. Kõik üleandmistega seonduvad uudised ja 
üksikasjad, sh kõik sõltumatu eksperdi täiendavad aruanded, mis võidakse koostada enne kohtuistungit, 
avaldatakse samuti sellel veebisaidil.  

Kui teate kedagi, kellel on teie poliisiga seonduv huvi ja/või kellel on õigus teie poliisi tingimuste kohaselt 
nõudeid esitada, teavitage sääraseid isikuid kavandatavatest üleandmistest ning edastage neile selles 
kirjas ja brošüüris sisalduv teave. 

Parimate soovidega  

                                    

………………………………….. ………………………………….. 

Ettevõtte Ettevõtte 

QBE Insurance (Europe) Limited  QBE Re (Europe) Limited 
 
eest ja nimel  eest ja nimel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://qbeeurope.com/
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Vastused teie küsimustele 

Jaotis 1 

Ülevaade 

1.1 Millised on kavandatavad muutused? 

QBE Insurance (Europe) Limited (edaspidi: QIEL) kavatseb üle anda kogu oma 
kahjukindlustustegevuse: (i) mis on kirjalikult vormistatud ettevõtte aktiivsetes filiaalides 
Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias ja Rootsis; ning (ii) mille on 
kirjalikult vormistanud ettevõtte filiaalid Belgias, Bulgaarias, Eestis, Iirimaal ja Norras, 
mille eraldised nüüd ammenduvad (edaspidi: QIEL-i üleandmine), ettevõttele QBE 
Europe SA/NV (edaspidi: QBE Europe).  

QBE Re (Europe) Limited (edaspidi: QBE Re) kavatseb üle anda kogu oma 
kahjukindlustuse ja pikaajalise edasikindlustusega seonduva tegevuse, mille on 
kirjalikult vormistanud ettevõtte Belgia, Bermuda ja Iirimaa filiaalid (mis moodustab QBE 
Re kogu tegevuse), ettevõttele QBE Europe (edaspidi: QBE Re üleandmine, koos 
QIEL-i üleandmisega edaspidi: üleandmised). 

Protsessi nimetatakse VII osa üleandmiseks ja selle teostamiseks kasutatakse kava.  

1.2 Millal üleandmised toimuvad? 

Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtu (High Court of Justice of England and Wales) 
(edaspidi: kohus) heakskiidu korral jõustuvad üleandmised jõustumiskuupäeval. 
Eeldatavalt toimub see 1. jaanuaril 2019 kell 00:01 (GMT). 

Kõigist jõustumiskuupäeva muutustest teavitatakse QBE veebisaidil 
(https://qbeeurope.com/). 

1.3 Millised poliisid üle antakse? 

Üle antakse kõik poliisid, mis on kirjalikult vormistatud QIEL-i Belgia, Bulgaaria, Taani, 
Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Norra, Hispaania ja Rootsi filiaalides. 

Üle antakse kõik poliisid, mis on kirjalikult vormistatud QBE Re Belgia, Bermuda ja 
Iirimaa filiaalides. See moodustab QBE Re kogu äritegevuse. Jõustumiskuupäeval, 
üleandmistega samal ajal, kavatsetakse QBE Re ühinemist ettevõttega QBE Europe 
(seejärel jääb alles vaid QBE Europe); QBE Re lõpetab seejärel tegevuse. 

1.4 Miks QIEL ja QBE Re nõnda toimivad? 

Pärast seda, kui Ühendkuningriigi valijaskond hääletas Euroopa Liidust (edaspidi: EL) 
lahkumise poolt (edaspidi: Brexit), otsustas QBE kontserni Euroopa äriüksuse 
emaettevõte QBE European Operations Plc (edaspidi: QBE EO) ümber korraldada oma 
tegevuse Euroopas, et säilitada juurdepääs Euroopa ühisturule pärast Ühendkuningriigi 
lahkumist EL-ist ning Ühendkuningriigi ja teiste EL-i liikmesriikide ja asjakohaste EL-i 
institutsioonide vahel kokku lepitud üleminekuperioodi lõppemist; hetkeseisuga peaks 
see periood lõppema 31. detsembril 2020. Selline ümberkorraldamine aitab tagada, et 
saame jätkuvalt hallata Euroopa Majanduspiirkonna (edaspidi: EMP) poliise ja 
väljastada pärast Brexitit uusi EMP poliise. Üleandmised muudavad selle lihtsamaks, 
liites QBE kontserni Euroopa (edasi)kindlustusplatvormid üheks Belgias paiknevaks 
(edasi)kindlustajaks (QBE Europe). 

https://qbeeurope.com/
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1.5 Miks võtab QBE Re lisaks ühinemisele ette ka üleandmise? 

Kuigi üleandmised on Inglise õiguse kohaselt piisavad, et üle anda kõik 
(edasi)kindlustusega seonduvad varad ja kohustused ettevõttele QBE Europe, ei pruugi 
üleandmisele kuuluda (edasi)kindlustusega mitteseonduvad varad, millele 
kohaldatakse teiste riikide õigust. Ühinemine tagab selle, et ettevõtte QBE Re kõik 
varad ja kohustused antakse üle ettevõttele QBE Europe ilma konkreetsete kolmanda 
isiku nõusolekuteta, mis oleksid muidu kohustuslikud, võimaldades QBE Re tegevuse 
pärast ühinemisprotsessi lõpuleviimist automaatselt lõpetada. Ühinemine sõltub QBE 
Re üleandmise heakskiitmisest. 

1.6 Miks jääb QIEL ühinemisest ja üleandmisest kõrvale? 

QIEL annab üle osa oma tegevusest, kuid mitte kogu tegevuse. Ühendkuningriigis 
kindlustatud tegevusega jätkab QIEL ka pärast üleandmisi ning QIEL jätkab pärast 
üleandmisi Ühendkuningriigi ja mitte-EMP (edasi)kindlustustegevuse kindlustamist. 
Seega jätkab QIEL pärast üleandmisi (edasi)kindlustusettevõttena tegutsemist. QBE 
Re annab aga pärast üleandmisi üle kogu oma tegevuse ja lõpetab tegevuse 
kindlustamise. 

1.7 Miks QBE Re VII osa üleandmise asemel lihtsalt ei ühine? 

Sest Inglise õiguse kohaselt tuleb (edasi)kindlustustegevuse üleandmise korral ette 
võtta VII osa üleandmine. VII osa protsess sisaldab selliseid kohustuslikke 
kindlustusvõtjate kaitsemeetmeid nagu sõltumatu eksperdi aruanne, kohtu luba ja 
kindlustusvõtjate vastuväidete esitamise võimalus, mis pole tavalise ühinemise korral 
kohustuslikud. 

1.8 Mis juhtub siis, kui Brexit jääb ära? 
 

Hetkel kavatsevad ettevõtted QIEL, QBE Re ja QBE Europe üleandmistega jätkata 
poliitiliste olude muutustest sõltumata. Igal juhul plaanitakse üleandmiste toimumist 
Brexiti jõustumisest (29. märtsil 2019) oluliselt varem. 
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Jaotis 2 

Ettevõtte QBE Europe tutvustus 

2.1 Mis on QBE Europe? 

QBE Europe on Belgia (edasi)kindlustusettevõte, mis asutati 12. veebruaril 2018 QBE 
kontserni uue Euroopa keskusena. Ettevõte asutab enne jõustumiskuupäeva filiaalid 
Bermudal, Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Itaalias, Hispaanias, Rootsis ja 
Ühendkuningriigis. Tänu teenuste osutamise vabadusele võib ettevõte tegeleda 
(edasi)kindlustustegevusega kogu EMP-s.  

QBE Europe kuulub samasse kontserni, kuhu kuuluvad ka QIEL ja QBE Re. Kõik kolm 
ettevõtet on kaudsed täisomanduses tütarettevõtted, mis kuuluvad ettevõttele QBE 
Insurance Group Limited; Austraalias registreeritud ja börsiettevõttena Austraalia börsil 
registreeritud ettevõttele kuulub mitmeid litsentsitud (edasi)kindlustusettevõtteid, mis 
pakuvad arvukatel territooriumidel mitmekülgseid (edasi)kindlustusteenuseid (edaspidi: 
QBE kontsern). 

QBE kontserni liikmena on QBE Europe üle võtnud ettevõtete QIEL ja QBE Re 
laenuriskide põhimõtted. 

2.2 Kuidas haldab QBE Europe minu poliisi? 

QBE Europe haldab üleantavaid poliise vastavalt QBE kontsernis Euroopa tegevusele 
kehtivatele süsteemidele, põhimõtetele ja protsessidele nii, nagu neid haldavad hetkel 
QIEL ja QBE Re. QBE töötajad jäävad üldjuhul samaks, sest jõustumiskuupäeval 
antakse üle ettevõtete QIEL ja QBE Re Belgias, Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, 
Itaalias, Hispaanias ja Rootsis asuvad töötajad – kui nad läbivad asjakohase töötajate 
konsultatsiooniprotsessi –, kes võetakse seejärel tööle ettevõttesse QBE Europe 
(Belgia töötajate korral) või ettevõtte QBE Europe vastavasse filiaali (kõigi ülejäänud 
töötajate korral). QBE EO täidab kõik formaalsused, hoolitsedes selle eest, et QBE Re 
Bermuda filiaali ainus töötaja antakse üle ettevõtte QBE Europe Bermuda filiaalile. 

Ettevõtetel QIEL ja QBE Re pole Ühendkuningriigis ja Iirimaal töötajaid; selle asemel 
on määratud nendes kohtualluvustes teenindusettevõtete ja tööandjatena tegutsema 
QBE Management Services (Ühendkuningriigis) ja QBE Management (Iirimaal) 
(edaspidi ühiselt: teenindusettevõtted). QBE Europe sõlmib eelmainitud 
teenindusettevõtetega lepped, mille kohaselt jätkavad Ühendkuningriigis ja Iirimaal 
asuvad asjaomased töötajad, kes ettevõttele QBE Europe üle antavaid poliise hetkel 
haldavad, oma tööülesannete täitmist ka pärast üleandmisi. Lisaks haldavad Norras 
kirjalikult vormistatud kindlustustegevust Taanis ja Rootsis asuvad töötajad, Bulgaarias 
kirjalikult vormistatud kindlustustegevust haldab Euroins Insurance Group LLC ning 
Eestis kirjalikult vormistatud kindlustustegevust haldab AAS „BTA Baltic Insurance 
Company“ Eesti filiaal. QBE Europe kavatseb neid leppeid täita ka pärast üleandmisi. 

Seetõttu hallatakse üleantavaid poliise samamoodi edasi ka pärast üleandmisi.  
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Jaotis 3 

Üleandmisprotsessi tutvustus 

3.1 Mida üleandmised endast kujutavad? 

Üleandmisi reguleerib Ühendkuningriigi 2000. aasta finantsteenuste ja -turgude 
seaduse (UK Financial Services and Markets Act 2000) VII osas sätestatud protsess, 
mis võimaldab (edasi)kindlustuspoliiside rühmi ühelt (edasi)kindlustajalt teisele üle 
anda. Säärased (edasi)kindlustajad võivad kuuluda kas samasse 
(edasi)kindlustuskontserni (nagu praegusel juhul) või eri kontsernidesse. Enne 
üleandmiste toimumist peab avaldus saama kohtu heakskiidu. Kohaldatavate 
õigusnormide tõttu peavad QIEL, QBE Re ja QBE Europe määrama reguleerivate 
asutuste heakskiidu saanud sõltumatu eksperdi, kes analüüsib plaanitud üleandmiste 
mõju sellega seonduvate kindlustusvõtjate rühmadele ja esitab kohtule aruande. 
Kindlustusvõtjaid tuleb teavitada, neile tuleb anda aega ettepanekute kaalumiseks ja 
neil on õigus esitada vastuväiteid või väljendada muret, kui üleandmised paistavad neile 
kahjulikku mõju avaldavat. 

3.2 Kus ja millal kohtuistung toimub? 

Kohtuistung toimub 19. detsembril 2018 kõrgema astme kohtus (High Court of Justice) 
aadressil 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Ühendkuningriik. Lisateavet 
istungil tehtud otsuste kohta saate pärast seda kuupäeva QBE veebisaidilt 
(https://qbeeurope.com/) või helistades telefonil +372 5 68 68 668. 

3.3 Mis kohtuistungil toimub? 

Kohus kaalub, kas üleandmised avaldavad kahjulikku mõju kindlustusvõtjatele ja kas 
nende üleandmiste lubamine on sobilik. Kohtunik analüüsib ettevõtete QIEL, QBE Re 
ja QBE Europe tunnistajate ütlusi ja tõendeid ning sõltumatu eksperdi ja reguleerivate 
asutuste aruandeid. Aega eraldatakse ka mõjutatud kindlustusvõtjate (või muude 
isikute, kes tunnevad, et ettepanekud avaldavad neile kahjulikku mõju) vastuväidete 
esitamiseks või murede väljendamiseks (kirjalikult, telefoni teel või isiklikult). Seejärel 
peab kohtunik kõiki tõendeid arvestades otsustama, kas üleandmiste heakskiitmine on 
sobilik või mitte. Kui kohtunik kiidab üleandmised heaks, väljastatakse kohtumäärus, 
mis tähendab seda, et kava jõustub määruses näidatud ajal. 

3.4 Mida teha, kui arvate, et üleandmised avaldavad teile kahjulikku mõju? 

Kui arvate, et üleandmised avaldavad teile kahjulikku mõju, on teil õigus esitada enne 
kohtuistungit vastuväiteid või väljendada muret kas kirjalikult või telefoni teel või teha 
seda kohtuistungil isiklikult. Soovi korral võite määrata õigusnõustaja, kes osaleb teie 
nimel kohtuistungil. Võite saata oma kommentaarid või mured meile kirjalikult aadressil 
Lõõtsa 2B, 11415, Tallinn. 

Kõik üleandmistega seonduvad vastuväited või mured, mis jõuavad meieni tugitelefonil 
+372 5 68 68 668 või kirjalikult, lisatakse kohtule esitatavatele andmetele. 

3.5 Mida tähendab „kahjulik mõju“? 

Kohus võib kaaluda ükskõik millist kindlustusvõtjatele avalduvat mõju. See hõlmab ka 
asjakohaste ettevõtete finantstagatise või üleantavate poliiside haldamise muutusi. Kui 
mõni muutus halvendab kindlustusvõtja olukorda, ei tähenda see ilmtingimata seda, et 
üleandmised on ebaõiglased või põhjendamatud, kuna muud hüved võivad säärased 
muutused üles kaaluda, tegu võib olla üliväikeste muutustega või ilmnevad säärased 
muutused harva. Sõltumatu ekspert hindab iga kahjuliku muutuse olulisust nende 
suuruse ja/või esinemistõenäosuse põhjal ning avaldab aruandes oma järeldused. 

  

https://qbeeurope.com/
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3.6 Mis saab siis, kui kohus ei kiida üleandmisi heaks? 

Kui mõlemad kavandatavad üleandmised lükatakse tagasi, jätkab teie poliisi haldamist 
QIEL või QBE Re (kui on kohaldatav).  

On võimalik (kuid ebatõenäoline), et kohus kiidab heaks ühe üleandmise, kuid lükkab 
teise tagasi; need ei ole vastastikku sõltuvad. Kui QIEL-i üleandmine kiidetakse heaks, 
kuid QBE Re üleandmine mitte, antakse QIEL-i üleantavad poliisid üle ettevõttele QBE 
Europe, kuid QBE Re üleantavad poliisid jääksid ettevõttele QBE Re ning ettevõtete 
QBE Re ja QBE Europe ühinemist ei toimuks. Kui QBE Re üleandmine kiidetakse 
heaks, kuid QIEL-i üleandmine mitte, antakse QBE Re üleantavad poliisid üle 
ettevõttele QBE Europe ja ühinemine toimuks, kuid QIEL-i üleantavad poliisid jääksid 
ettevõttele QIEL.  

Kui üleandmised peaksid mingil põhjusel edasi lükkuma, teavitame kindlustusvõtjaid 
sellest QBE veebisaidi kaudu. Kui viivitus paistab olevat pikaajalisem või kui 
üleandmised lükatakse tagasi, teavitame asjaomaseid kindlustusvõtjaid sellest 
kirjalikult. 

3.7 Kas sellega kaasnevad minu jaoks lisakulud? 

Ei, teil ei tule üleandmiste kulusid tasuda. Üleandmistega kaasnevate kulude ja lõivude 
eest hoolitsevad QIEL ja QBE Re. 
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Jaotis 4 

Sõltumatu eksperdi tutvustus 

4.1 Kes on sõltumatu ekspert? 

Sõltumatu ekspert on ettevõttes Marcuson Consulting Ltd töötav hr Alex Marcuson. Ta 
on Ühendkuningriigi aktuaaride ja instituudi teaduskonna liige (Fellow of the Institute 
and Faculty of Actuaries) ning tal on kahju- ja edasikindlustusettevõtete nõustamisel 
enam kui 20-aastane kogemus. 

4.2 Mis on tema ülesanne? 

Hr Marcuson määrati sõltumatuks eksperdiks, et ta avaldaks arvamust selle kohta, 
kuidas ettepanekud kindlustusvõtjaid tõenäoliselt mõjutavad. Tema määramist 
konsulteeriti FCA-ga ja selle kiitis heaks PRA. Tema aruanne on erapooletu ja põhineb 
ettepanekute ning ettevõtete QIEL, QBE Re ja QBE Europe tegevuse põhjalikul 
analüüsil. QIEL, QBE Re ja QBE Europe on andnud talle juurdepääsu põhitöötajatele 
ning soovitud (konfidentsiaalsele ja avalikule) teabele. 

4.3 Kust ma tean, et ta on sõltumatu? 

Sõltumatu eksperdi määramist konsulteeriti FCA-ga ja selle kiitis heaks PRA; 
sõltumatus on üks kriteeriumidest, mida tema sobivuse hindamisel kasutati. Ei hr 
Marcusonil ega ka tema perel ole poliise, osalust aktsiakapitalis ega muid finantshuve, 
mis seonduksid ettevõtetega QIEL, QBE Re, QBE Europe või mõne QBE kontserni 
kuuluva ettevõttega. Hr Marcuson vastutab eelkõige kohtu, mitte ettevõtte QIEL, QBE 
Re või QBE Europe ees. Tema aruanne peab olema erapooletu. Lisasime tema 
aruande kokkuvõtte sellesse paketti, kuid soovi korral saate sõltumatu eksperdi aruande 
täisversiooni alla laadida QBE veebisaidilt (https://qbeeurope.com/). Kui soovite, et teile 
saadetaks paberkandjal eksemplar, helistage numbril +372 5 68 68 668. 

https://qbeeurope.com/
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Jaotis 5 

Kas minu poliisi muudetakse? 

5.1 Kellega peaksin pärast üleandmisi ühendust võtma, kui mul on poliisi kohta 
küsimusi või kui soovin seda muuta? 

Tingimusel, et lõikes 2.2 mainitud asjakohane töötajate konsultatsiooniprotsess on 
läbitud ja kava on jõustunud, ei muutu teie poliisi haldamine pärast üleandmisi, mistõttu 
soovitame teil võtta ühendust teie tavapärase QBE kontaktisikuga. 

5.2 Kas minu kindlustusmakseid muudetakse? 

Üleandmistega ei kaasne teie kindlustusmaksete muutusi. 

5.3 Kas minu poliisi tingimusi muudetakse? 

Üleandmised ei mõjuta teie poliisi tingimusi ega teile teie nõude korral tehtavaid 
makseid. 

5.4 Kas üleandmised toovad kaasa muid muutusi, millega peaksin kursis 
olema? 

Kindlustusvõtjate kaitse kava (Policyholder Protection Scheme, edaspidi: PPS) 

Kui QIEL peaks muutuma maksejõuetuks ja kui vastate teatud 
kõlblikkuskriteeriumidele, on teil hetkel õigus pöörduda abi saamiseks Ühendkuningriigi 
PPS-i poole ja taotleda teie poliisi põhjal esitatud nõude rahuldamist. Kuna QIEL-i 
tegevus seondub peamiselt kommertsliku (edasi)kindlustusega, ei vasta lõviosa 
kindlustusvõtjatest kõlblikkuskriteeriumidele, kuna PPS-i eesmärk on aidata üksikisikuid 
ja väikeettevõtteid. Edasikindlustajatena ei vasta ükski QBE Re kindlustusvõtjatest 
kõlblikkuskriteeriumidele. Siiski võib väike osa QIEL-i kindlustusvõtjatest 
kõlblikkuskriteeriumidele vastata. Kui kava kiidetakse heaks, ei pruugi 
kõlblikkuskriteeriumidele vastavatel QIEL-i kindlustusvõtjatel enam olla ettevõtte QBE 
Europe kindlustusvõtjatena ettevõtte QBE Europe maksejõuetuse korral abi saamiseks 
PPS-i poole pöördumise õigust.  

Belgia (edasi)kindlustajana on QBE Europe liige nii Belgia lepingulises garantiifondis 
(Fonds Commun de Garantie Belge / Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds) 
(edaspidi: lepinguline fond) kui ka Kutseriskide föderaalametis (Agence fédérale des 
risques professionnels / Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) (edaspidi: 
FEDRIS), mis tegeleb kindlustaja maksejõuetuse korral mootorsõidukite ja 
kutseriskidega seonduvate nõuete rahuldamisega. Siiski ei paku need PPS-iga 
võrdväärset kaitset. 

Sõltumatu ekspert analüüsis seda probleemi oma aruandes ja sellesse paketti kuuluvas 
aruande kokkuvõttes ning jõudis aruandes ja selle kokkuvõttes välja toodud põhjustel 
järeldusele, et säärane PPS-ile juurdepääsu kaotamine ei avalda teile pakutavate 
hüvede turvalisusele olulist kahjulikku mõju. 

Lisateavet selle kohta, kas teil on õigus esitada PPS-ile nõue, leiate asutuse veebisaidi 
asjakohasest jaotisest (https://www.fscs.org.uk/can-we-help/) ja aruande asjakohasest 
lõikest. Kuigi meil pole võimalik pakkuda teile õigusabi, võite PPS-i nõuetele vastamise 
küsimuses alati helistada meie spetsiaalsel tugitelefonil +372 5 68 68 668.  

Prioriteetsus maksejõuetuse korral 

Nagu lõikes 2.1 mainitud, on ettevõttel QBE Europe luba kindlustada nii kindlustus- kui 
ka edasikindlustusriskide vastu. Ettevõtte QBE Europe maksejõuetuse korral on Belgia 
õiguses sätestatud, et otsekindlustuse kindlustusvõtjatele võlgnetavad summad on 
edasikindlustuse kindlustusvõtjatega võrreldes prioriteetsed. Kuigi Inglise õiguses 
käsitletakse sellist olukorda analoogselt, ei sõlmi QBE Re hetkel 
otsekindlustustegevuse lepinguid, mistõttu ei jääks ettevõtte kindlustusvõtjad ettevõtte 

https://www.fscs.org.uk/can-we-help/
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maksejõuetuks muutumise korral mõne teise kindlustusvõtjate rühmaga võrreldes 
tagaplaanile.  

Kui olete QBE Re kindlustusvõtja, antakse teid üle firmale, kus on ka 
otsekindlustusvõtjad (need, kes antakse üle QIEL-ist, ja kõik tulevased 
otsekindlustusvõtjad). Seetõttu vähenevad maksejõuetuse korral teoreetiliselt teie 
õigused, kuna jääksite ettevõtte QBE Europe maksejõuetuse korral otsekindlustuse 
kindlustusvõtjatega võrreldes tagaplaanile. Sõltumatu ekspert analüüsis seda 
probleemi oma aruandes ja sellesse paketti kuuluvas aruande kokkuvõttes ning jõudis 
järeldusele, et kuigi säärane olukord avaldaks kahjulikku mõju hetkel QBE Re poolt 
kindlustatud kindlustusvõtjatele, pole mõju olemuselt oluline. Säärase järelduse 
põhjused leiate tema aruandest ja selle kokkuvõttest. 

Rahaasjade ombudsman (edaspidi: FOS) 

Ettevõttega QIEL seonduva vaidluse korral on teil kõlblikkuskriteeriumidele vastamise 
korral hetkel õigus pöörduda Ühendkuningriigi rahaasjade ombudsmani (Financial 
Ombudsman Service) poole, kes pakub tasuta ja sõltumatut vaidluste lahendamise 
teenust. Selle teenuse kõlblikkuskriteeriumid sarnanevad PPS-ile nõude esitamise 
kriteeriumidega, mistõttu ei vasta neile ükski QBE Re kindlustusvõtja; kriteeriumidele 
vastavad väga vähesed QIEL-i kindlustusvõtjad. Siiski vastab kõlblikkuskriteeriumidele 
väga väike osa QIEL-i kindlustusvõtjatest, kes antakse üle ettevõttele QBE Europe ja 
kes võivad kaotada ettevõttega QBE Europe seonduva vaidluse korral FOS-i poole 
pöördumise õiguse. Kuigi Belgias on analoogseid vaidluste lahendamise süsteeme, sh 
finantsasjade ombudsman (Ombudsman en conflits financiers / Ombudsman in 
financiële geschillen) ja kindlustusombudsman (Ombudsman des Assurance / 
Ombudsman van de Verzekerginen), saavad need organisatsioonid kaebuse korral 
anda vaid mittesiduvaid soovitusi. 

Sõltumatu ekspert analüüsis seda probleemi oma aruandes ja maksejõuetuse korral 
sellesse paketti kuuluvas aruande kokkuvõttes ning jõudis aruandes ja selle 
kokkuvõttes välja toodud põhjustel järeldusele, et säärane FOS-ile juurdepääsu 
kaotamine ei avalda teile pakutavate hüvedele olulist kahjulikku mõju. 

Lisateavet selle kohta, kas teil on õigus esitada FOS-ile kaebus, leiate organisatsiooni 
veebisaidi asjakohasest jaotisest (http://www.financial-
ombudsman.org.uk/faq/complain.html) ja aruande asjakohasest lõikest. Kuigi meil pole 
võimalik pakkuda teile õigusabi, võite FOS-i nõuetele vastamise küsimuses alati 
helistada meie spetsiaalsel tugitelefonil +372 5 68 68 668. 

 

 

 

 

 

http://www.financial-ombudsman.org.uk/faq/complain.html
http://www.financial-ombudsman.org.uk/faq/complain.html
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Jaotis 6 

Viimased kommentaarid 

6.1 Ma ei leia sellest brošüürist vastust oma küsimusele. Kust saaksin 
lisateavet? 

Loodame, et meie esitatud teave aitas teil ettepanekuid paremini mõista. Ettevõtted 
QIEL, QBE Re ja QBE Europe avaldasid lisateabe QBE veebisaidil 
(https://qbeeurope.com/). Sealt saate alla laadida üleandmiste juriidiliste tingimuste 
täisversiooni, sõltumatu eksperdi täisaruande ja kindlustusvõtjate teabematerjalide 
paketi. Soovi korral võite ka helistada meile telefonil +372 5 68 68 668 ja saadame teile 
selle teabe.  

QIEL ja QBE Re on klientidele sisse seadnud spetsiaalse üleandmiste tugitelefoni 
(+372 5 68 68 668), kuhu helistades saate vastuseid oma küsimustele, väljendada 
muresid või esitada vastuväiteid.  

Lisaks avaldame QBE veebisaidil kõik kaasaruanded, mille sõltumatu ekspert enne 
kohtuistungit koostab. 

Kui arvate, et üleandmised halvendavad teie olukorda, vt küsimusi 3.4–3.6 või tutvuge 
selles paketis sisalduva õigusteabega, kus on täpsemalt selgitatud, kuidas saate oma 
vastuväiteid või muresid meiega jagada. 

6.2 Kuidas ma tean, kas üleandmised kiideti heaks? 

Teatame kohtuotsusest QBE veebisaidil (https://qbeeurope.com/) pärast 19. detsembril 
2018 toimuvat kohtuistungit. Üleandmistega seonduvatest muutustest või üleandmiste 
edenemisest teavitatakse QBE veebisaidil (https://qbeeurope.com/). Muutused või 
uudised leiate sellelt veebisaidilt; soovi korral võite helistada ka spetsiaalsel tugitelefonil 
+372 5 68 68 668. 

Kui avaldus kiidetakse heaks, peaksid üleandmised toimuma jõustumiskuupäeval.  

 

https://qbeeurope.com/
https://qbeeurope.com/
https://qbeeurope.com/)
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Sõnastik 

Ettevõtted või QBE tähendavad ettevõtteid QIEL, QBE Re ja QBE Europe.  

Kohus tähendab Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohust (High Court of Justice of 
England and Wales). 

Kohtuistung tähendab Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtus (High Court of 
Justice of England and Wales) toimuvat istungit, kus tehakse lõplik otsus kava 
heakskiitmise või tagasilükkamise kohta. 

Jõustumiskuupäev tähendab 1. jaanuari 2019 kell 00:01 (GMT); sel hetkel peaks kava 
jõustuma (kui see on saanud kohtu heakskiidu). Kõigist üleandmiste kuupäeva 
muutustest teavitatakse QBE veebisaidil. 

FCA tähendab Ühendkuningriigi finantsjärelevalve ametit (UK Financial Conduct 
Authority), mille eesmärk on kaitsta finantsteenuste kasutajaid, kaitsta ja täiustada 
Ühendkuningriigi rahandussüsteemi ning edendada tarbijate huvides tõhusat 
konkurentsi.  

FSMA tähendab Ühendkuningriigi 2000. aasta finantsteenuste ja -turgude seadust (UK 
Financial Services and Markets Act 2000). 

Sõltumatu ekspert tähendab ettevõttes Marcuson Consulting Ltd töötavat ja 
reguleerivate asutuste heakskiidu saanud Alex Marcusoni, kelle ülesandeks on aruande 
koostamine. 

PRA tähendab Ühendkuningriigi usaldatavusnõuete reguleerimise ametit (UK 
Prudential Regulation Authority), mis vastutab Ühendkuningriigi pankade, 
elamuhoiupankade, krediidiühistute, kindlustajate ja suuremate investeerimisühingute 
usaldatavusnõuete reguleerimise ja järelevalve eest 

QBE Re üleantavad poliisid tähendavad QBE Re poliise, mis antakse kava kohaselt 
üle ettevõttele QBE Europe. 

QIEL-i üleantavad poliisid tähendavad QIEL-i poliise, mis antakse kava kohaselt üle 
ettevõttele QBE Europe. 

Reguleeriv(ad) asutus(ed) on Ühendkuningriigi kindlustussektori kohaldatav(ad) 
reguleeriv(ad) asutus(ed). Kontekstist sõltuvalt võib see tähendada PRA-d, FCA-d või 
mõlemat. 

Aruanne tähendab kava aruannet, mille sõltumatu ekspert koostab vastavalt FSMA 
nõuetele, järgides seejuures FCA käsiraamatu (FCA Handbook) järelevalvejuhendi 
(SUP) lõikes 18.2 sätestatud suuniseid ja PRA kindlustustegevuse üleandmise 
eesmärkide deklaratsiooni (Statement of Policy on insurance business transfers). 

Kaasaruanne tähendab enne kohtuistungit koostatud aruannet, milles analüüsitakse 
mõju, mida avaldasid sõltumatu eksperdi järeldustele sellised sündmused, mis leidsid 
aset pärast tema esialgse aruande esitamist.  

Üleandmised tähendavad üleantavate poliiside lepingulist üleandmist ettevõtetelt QIEL 
ja QBE Re ettevõttele QBE Europe. 

Üleantavad poliisid tähendavad QBE Re üleantavaid poliise ja QIEL-i üleantavaid 
poliise.  



  

1 CFD-#28283916-v5 

 

HIGH COURT OF JUSTICE, 

BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES, 

COMPANIES COURT (ChD) 

 

SEOSES ETTEVÕTTEGA 

QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED  

ja 

SEOSES ETTEVÕTTEGA 

QBE RE (EUROPE) LIMITED 

ja 

SEOSES ETTEVÕTTEGA 

QBE EUROPE SA/NV 

ja 

SEOSES ÕIGUSAKTIGA 

THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 

 KAVA KOKKUVÕTE JA ARUANNE  

 

1 Sissejuhatus 

1.1 QBE Insurance (Europe) Limited (edaspidi: QIEL) tegi ettepaneku üle anda kogu oma 

kahjukindlustuse ja edasikindlustusega seonduva äritegevuse: (i) mis on kirjalikult vormistatud 

ettevõtte aktiivsetes filiaalides Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias ja Rootsis; 

ja (ii) mille on kirjalikult vormistanud ettevõtte filiaalid Belgias, Bulgaarias, Eestis, Iirimaal ja 

Norras, mille eraldised nüüd ammenduvad ((i) ja (ii) moodustavad ühiselt üksuse QIEL-i 

filiaalid), ning mis moodustab QIEL-i kogu tegevusega seonduva asutamisõiguse Belgias, 

Bulgaarias, Taanis, Eestis, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Itaalias, Norras, Hispaanias ja 
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Rootsis (edaspidi: üleantav QIEL-i tegevus), ettevõttele QBE Europe SA/NV (edaspidi: QBE 

Europe).  

1.2 QBE Re (Europe) Limited (edaspidi: QBE Re) tegi ettepaneku üle anda kogu oma 

kahjukindlustuse ja pikaajalise edasikindlustusega seonduv tegevus, mille on kirjalikult 

vormistanud ettevõtte Belgia, Bermuda ja Iirimaa filiaalid (ühiselt edaspidi: QBE Re filiaalid), 

mis moodustab QBE Re kogu tegevuse (edaspidi: üleantav QBE Re tegevus), ettevõttele QBE 

Europe.  

1.3 Üleantava QIEL-i tegevuse ja üleantava QBE Re tegevusega (edaspidi: üleantav tegevus) 

seonduva kahe üleandmise (edaspidi: üleandmised) toimumiseks kavatsetakse kasutada 

kindlustustegevuse üleandmise kava (edaspidi: kava). Kava teostamiseks kasutatakse Inglismaa 

kõrgema astme kohust (High Court of Justice) (edaspidi: kõrgema astme kohus), lähtudes 

seejuures Ühendkuningriigi 2000. aasta finantsteenuste ja -turgude seaduse (UK Financial 

Services and Markets Act 2000) VII osast. Jõustumiskuupäeval kavatsetakse ka järgmist: (a) QBE 

Re ühineb ettevõttega QBE Europe piiriülese ühinemise (liitumise) teel ning (b) ettevõtte QBE 

Europe aktsionärid, QBE Holdings (EO) Limited ja QBE European Operations Plc tagavad selle, et 

ettevõttel on üleantava tegevuse tarbeks piisavalt kapitali. 

1.4 Sellest dokumendist leiate kokkuvõtte kava mõjust ja aruandest (edaspidi: aruanne), mille 

sõltumatu ekspert (vt lõiget 5.1) kava kohta koostas. 

1.5 See dokument on olemuselt ülevaatlik. Kava ja aruande üksikasjad leiate nende tasuta 

täisversioonidest (lisateavet saate lõikest 7).  

2 Ettevõtete QIEL, QBE Re ja QBE Europe taust  

2.1 QIEL on Inglismaal ja Walesis registrinumbri all 01761561 registreeritud ettevõte. QIEL-i 

registreeritud asukoht on Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD, 

Ühendkuningriik.  

2.2 Üleantav QIEL-i tegevus hõlmab kogu QIEL-i kahjukindlustuse ja edasikindlustusega seonduvat 

tegevust, mis on QIEL-i filiaalides kirjalikult vormistatud.  

2.3 QBE Re on Inglismaal ja Walesis registrinumbri all 01378853 registreeritud ettevõte. QBE Re 

registreeritud asukoht on Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD, 

Ühendkuningriik.  

2.4 Üleantav QBE Re tegevus hõlmab kogu QBE Re kahjukindlustuse ja pikaajalise edasikindlustusega 

seonduvat tegevust, mis on kirjalikult vormistatud QBE Re filiaalides ja mis hõlmab QBE Re kogu 

tegevust.  
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2.5 QBE Europe on Belgias registrinumbri all 0690537456 registreeritud ettevõte. Ettevõtte QBE 

Europe registreeritud asukoht on Boulevard du Régent 37, BE 1000, Brüssel, Belgia. 

2.6 Ettevõtetele QIEL ja QBE Re on tegevusloa andnud ja nende tegevust reguleerib Ühendkuningriigi 

usaldatavusnõuete reguleerimise amet (UK Prudential Regulation Authority) (edaspidi: PRA); 

lisaks reguleerib ettevõtete tegevust Ühendkuningriigi finantsjärelevalve amet (UK Financial 

Conduct Authority) (edaspidi: FCA).  

2.7 Ettevõttele QBE Europe on tegevusloa andnud ja selle tegevust reguleerib Belgia riigipank 

(Banque Nationale de Belgique / Nationale Bank van België) (edaspidi: NBB).  

3 Kava protsess ja ajaplaan 

3.1 Kava pakutud ajaplaan on järgmine. 

  

Kõrgema astme kohtu istung 19. detsember 2018 

Pakutud jõustumiskuupäev (mil üleantav tegevus antakse üle 

ettevõttele QBE Europe) 

1. jaanuar 2019 

 
3.2 Kava jõustub vaid siis, kui see saab 19. detsembril 2018 kõrgema astme kohtu heakskiidu. 

3.3 Kui kõrgema astme kohus kehtestab pakutud kavale muudatusi või tingimusi, ei jõustu kava enne, 

kui QIEL, QBE Re ja QBE Europe nendega nõustuvad. 

4 Kava kokkuvõte 

4.1 Järgneb kava põhipunktide kokkuvõte. Nagu eespool mainitud, on kava dokumendi täisversioon 

tasuta saadaval (lisateavet saate lõikest 7). 

4.2 Lisaks on QIEL, QBE Re ja QBE Europe ette valmistanud ja QBE veebisaidil avaldanud mitmeid 

kindlustusvõtjatele suunatud teabematerjale (vt https://qbeeurope.com/).  

Kava mõju 

4.3 Nagu eespool mainitud, on kava eesmärk üleantavate tegevuste üleandmine ettevõtetelt QIEL ja 

QBE Re ettevõttele QBE Europe. 

Ettevõtte QBE Europe nõuete tasumine pärast jõustumiskuupäeva 

4.4 Plaani kohaselt toimub jõustumiskuupäeval kõigi üleantava tegevusega kaasnevate õiguste ja 

kohustuste automaatne üleandmine ettevõttele QBE Europe ning need ei seondu enam 

https://qbeeurope.com/
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ettevõttega QIEL või QBE Re (kui on kohaldatav). See tähendab, et üleantava tegevuse kontekstis 

vastutab QBE Europe kõigi nõuete tasumise ja kõigi muude kohustuste täitmise eest, mille eest 

vastutas varem QIEL või QBE Re (kui on kohaldatav). 

Erandid 

4.5 Hoolimata lõikes 4.4 selgitatud eesmärgist eksisteerib väike arv poliise, mis ei kuulu või mis ei 

pruugi kuuluda kava kohaldamisalasse; neile viitamisel kasutatakse vastavalt määratlusi välja 

jäetud QIEL-i poliisid või ülejäänud QIEL-i poliisid. Neid kirjeldatakse üksikasjalikumalt 

kava täisversioonis. Pärast jõustumiskuupäeva antakse kõik ülejäänud QIEL-i poliisid esimesel 

võimalusel üle ettevõttele QBE Europe. 

Poliisi tingimused ei muutu 

4.6 Üleantavate poliiside tingimused ei muutu; ainsaks muudatuseks on see, et (edasi)kindlustaja on 

edaspidi QBE Europe, mitte QIEL või QBE Re (kui on kohaldatav). 

Poliisi haldamine 

4.7 Üleantava tegevuse haldamine (sh nõuete käsitlemine), mis toimub hetkel Belgias, Bermudal, 

Bulgaarias, Taanis, Eestis, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Itaalias, Norras, Hispaanias, 

Rootsis ja Ühendkuningriigis, jätkub samal viisil olenemata sellest, kas kava saab heakskiidu või 

mitte. Ettevõtete QIEL ja QBE Re (kui on kohaldatav) Belgias, Bermudal, Taanis, Prantsusmaal, 

Saksamaal, Itaalias, Hispaanias ja Rootsis asuvad töötajad – kui nad läbivad asjakohase töötajate 

konsultatsiooniprotsessi – antakse üle ja võetakse tööle ettevõttesse QBE Europe (Belgia töötajate 

korral) või ettevõtte QBE Europe vastavasse filiaali (kõigi ülejäänud töötajate korral). Pärast 

üleandmist jätkavad need töötajad tegevuse haldamist samal viisil kui enne üleandmist. 

Ettevõtetel QIEL ja QBE Re pole Ühendkuningriigis ja Iirimaal töötajaid; selle asemel määrati 

nendes kohtualluvustes teenindusettevõtete ja tööandjatena tegutsema QBE Management 

Services (Ühendkuningriigis) ja QBE Management (Iirimaal). QBE Europe sõlmib eelmainitud 

üksustega lepped, mille kohaselt jätkavad Ühendkuningriigis ja Iirimaal asuvad asjaomased 

töötajad, kes üle antavaid poliise hetkel haldavad, oma tööülesannete täitmist ka pärast 

üleandmisi. Lisaks haldavad Norras kirjalikult vormistatud kindlustustegevust Taanis ja Rootsis 

asuvad töötajad, Bulgaarias kirjalikult vormistatud kindlustustegevust haldab Euroins Insurance 

Group LLC ning Eestis kirjalikult vormistatud kindlustustegevust haldab AAS „BTA Baltic Insurance 

Company“ Eesti filiaal. QBE Europe kavatseb neid leppeid täita ka pärast üleandmisi. Seega ei 

tohiks kava mitte mingil viisil mõjutada üleantava tegevusega seonduvate poliiside haldamise 

leppeid. 
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Menetluse või kohtuvaidluse jätkuvus 

4.8 Jõustumiskuupäevast alates jätkuvad kõik üleantava tegevusega seonduvad 

menetlused/kohtuvaidlused (või nende asjakohased osad) (või muud nõuded/kaebused, mis 

võidakse tulevikus esitada ettevõtetele QIEL või QBE Re, sh nõuded või kaebused, mida hetkel 

veel ei kaaluta) – mille on algatanud, millega on ähvardanud või mida on kaalunud QIEL või QBE 

Re (kui on kohaldatav) või mis on algatatud eelmainitud ettevõtete vastu, millega on ähvardatud 

eelmainitud ettevõtteid või mida on kaalutud eelmainitud ettevõtete vastu – ettevõtte QBE Europe 

juhtimisel või vastu, kusjuures ettevõttel QBE Europe on õigus igale vastuväitele, nõudele, 

vastunõudele ja tasaarvestusele, mida oleks saanud rakendada QIEL või QBE Re (kui on 

kohaldatav).  

4.9 Jõustumiskuupäevast alates jõustatakse kõiki otsuseid, kokkuleppeid või määrusi (või nende 

asjakohaseid osi), mis seonduvad praeguste või varasemate menetlustega, mille algatas QIEL või 

QBE Re või mis algatati nende ettevõtete vastu seoses üleantava tegevusega, ettevõtete QIEL 

või QBE Re asemel ettevõtte QBE Europe juhtimisel või vastu. 

Kulud 

4.10 Kindlustusvõtjatel ei tule kanda mingeid kulusid, mis seonduvad kava ettevalmistamise või 

kõrgema astme kohtu protsessiga. 

5 Kokkuvõte kava aruandest  

5.1 QIEL, QBE Re ja QBE Europe määrasid ettevõttes Marcuson Consulting Ltd töötava hr Alex 

Marcusoni sõltumatuks eksperdiks, kelle ülesandeks on koostada kõrgema astme kohtule 

aruanne, kus käsitletakse kava mõju ettevõtete QIEL, QBE Re ja QBE Europe kindlustusvõtjatele. 

Hr Marcuson on Ühendkuningriigi aktuaaride ja instituudi teaduskonna liige (Fellow of the 

Institute and Faculty of Actuaries). Tema määramist konsulteeriti FCA-ga ja selle kiitis heaks PRA. 

5.2 Aruanne sisaldab hr Marcusoni järelduste arutluskäike, sh tema eeldusi; tema tööd põhjendavat 

üksikasjalikku analüüsi; mitmeid olulisi piiranguid, mis on tehtud järelduste mõistmiseks olulised, 

ning aruande eesmärki ja selle kasutustingimusi. Käesolev kokkuvõte neid lisamaterjale ei sisalda. 

5.3 Kuigi hr Marcuson kinnitas, et kokkuvõte annab aruandest sobiva ülevaate, ei pruugi ainult 

kokkuvõte anda teile tervikpilti ning igaüks, kes soovib mõista hr Marcusoni järelduste aluseks 

olevat analüüsi, peaks taotlema täisaruande eksemplari. Täisaruande eksemplarid ja kõik 

kaasaruanded on tasuta saadaval (lisateavet leiate lõikest 7). 
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Kava aluspõhimõtted 

5.4 Aruandes selgitatakse sõltumatu eksperdi arusaama kava eesmärgist. Kava eesmärk on aidata 

QBE kontserni Euroopa äriüksuse emaettevõttel (edaspidi: Euroopa äriüksus) QBE European 

Operations Plc (edaspidi: QBE EO) vältida tegevuskatkestusi ja tagada kindlustunne ettevõtte 

EMP filiaalide kindlustusvõtjatele seoses Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust (edaspidi: 

Brexit).  

5.5 Kava võimaldab ettevõttel QBE Europe, mida käsitletakse QBE EO Belgias asuva tütarettevõttest 

(edasi)kindlustajana, jätkata üleantava tegevuse haldamist pärast Brexitit. Pärast 

jõustumiskuupäeva peaks QBE Europe olema Euroopa äriüksuse ainus riskikandja seoses Euroopa 

Majanduspiirkonnas (edaspidi: EMP) esinevate uute mitte-Lloyds’i riskidega. 

Sõltumatu eksperdi töö 

5.6 Sõltumatu ekspert on läbi vaadanud kava tingimused ning kaalunud selle mõju ettevõtete QIEL 

ja QBE Re kindlustusvõtjate turvalisusele (aruandes ei käsitleta kava mõju ettevõtte QBE Europe 

kindlustusvõtjatele, sest enne jõustumiskuupäeva selliseid kindlustusvõtjaid ei eksisteeri). Muu 

hulgas kaalus sõltumatu ekspert kava mõju üleantava tegevuse edasikindlustajatele (edaspidi: 

edasikindlustajad); ettevõtete QIEL ja QBE Re plaani, mille põhjal teavitada ettevõtete QIEL 

ja QBE Re kindlustusvõtjaid, keda kava mõjutab; ning kaasnevaid reklaamileppeid. 

5.7 Järelduste tegemiseks toimis sõltumatu ekspert järgmiselt: 

(a) vaatas läbi ettevõtete QIEL, QBE Re ja QBE Europe tegelikud ja/või kavandatud bilansid, 

sh iga ettevõtte kindlustustehnilised eraldised; 

(b) hindas QBE kontserni kuuluvate teiste ettevõtete positsiooni, millest sõltub ettevõtete QIEL, 

QBE Re ja QBE Europe otsene või kaudne finantstoetus; 

(c) vaatas läbi meetodi, mida ettevõtted QIEL, QBE Re ja QBE Europe kasutavad nõutud 

kapitali koguse määramiseks, ning võrdles iga ettevõtte riske, kapitalinõudeid ja 

olemasolevaid finantsressursse; 

(d) hindas seda, kuidas üleandmised mõjutavad mitterahalisi küsimusi, sh: (i) viisi, kuidas 

juhitakse ettevõtteid ja hallatakse nende poliise, ning (ii) võimalikke muudatusi 

kindlustusvõtjatele pakutavas õiguslikus ja regulatiivses kaitses; 

(e) analüüsis igat üleantavat poliisi reguleerivat õigust ja hindas, kas esineb risk, et kava mõnes 

kohtualluvuses ei tunnustata; 
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(f) analüüsis seda, kas erinevused ettevõtete vahel enne ja pärast üleandmisi võiksid mõjutada 

üleantavate edasikindlustuspoliiside nõuete taset, ja 

(g) vaatas läbi kavandatavad teavitus- ja reklaamilepped. 

5.8 Sõltumatu ekspert kaalus ka võimalust, et emb-kumb üleandmine jääb toimumata, ning kinnitas, 

et see ei mõjuta tema järeldusi. 

Sõltumatu eksperdi järeldused – kindlustusvõtjate finantstagatis 

5.9 Ettevõtteid QIEL, QBE Re ja QBE Europe analüüsides jõudis sõltumatu ekspert järeldusele, et 

tegevuse üleandmise kava ei avalda kindlustusvõtjatele olulist kahjulikku mõju (st tõenäosus, et 

nende kindlustusvõtjate nõuded tasutakse täies mahus, on kava jõustumisele eelneval ja 

järgneval ajal praktiliselt sama). 

5.10 Sarnastel põhjustel järeldas sõltumatu ekspert, et kava ei avalda olulist kahjulikku mõju QIEL-i 

kliendiks jäävatele kindlustusvõtjatele. 

Sõltumatu eksperdi järeldused – teenusetasemed 

5.11 Võrreldes ettevõtte QBE Europe kavandatud poliiside haldamise ja nõuete käsitlemise leppeid 

ettevõtete QIEL ja QBE Re analoogsete lepetega, jõudis sõltumatu ekspert järeldusele, et kava ei 

mõjuta ettevõtete QIEL ja QBE Re üleantava tegevuse haldamist ega QIEL-i säilivat (st mitte-

üleantavat) tegevust. 

Sõltumatu eksperdi järeldused – muud mitterahalised kaalutlused 

5.12 Sõltumatu ekspert tuvastas seoses üleantava QIEL-i tegevusega kava kaks aspekti ja seoses 

üleantava QBE Re tegevusega kava ühe aspekti, mida pidas potentsiaalselt ebasoodsaks. Ta ei 

pidanud nende aspektide mõju oma analüüsis oluliseks. Neid aspekte selgitatakse järgmistes 

lõigetes ja need seonduvad järgnevaga: 

(a) juurdepääs kindlustusvõtjate kaitse kavale (Policyholder Protection Scheme, edaspidi: 

PPS); 

(b) kindlustusvõtjate kaebused ja 

(c) kindlustusvõtjate prioriteetsus maksejõuetuse korral. 

5.13 Sõltumatu ekspert võttis arvesse ka üleantavaid poliise reguleerivat õigust. 

(a) Kindlustusvõtjate kaitse kava (Policyholder Protection Scheme) 
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5.14 Ettevõtte QIEL maksejõuetuse korral on üleantava QIEL-i tegevusega seonduvatel kõlblikel 

kindlustusvõtjatel hetkel õigus pöörduda nõuete tasumisel abi saamiseks PPS-i poole 

(edasikindlustajatena ei vasta ükski QBE Re kindlustusvõtjatest kõlblikkuskriteeriumidele). Kui 

kava kiidetakse heaks, ei pruugi nendel kindlustusvõtjatel ettevõtte QBE Europe 

kindlustusvõtjatena enam olla ettevõtte QBE Europe maksejõuetuse korral abi saamiseks PPS-i 

poole pöördumise õigust. Sellise stsenaariumi korral tekkivate tasumata nõuete korral – kuigi on 

olemas tagatissüsteeme, mis võivad Belgias teatud kaitset pakkuda – ei usu sõltumatu ekspert, 

et need pakuvad PPS-iga võrdväärset kaitset. 

5.15 PPS sisaldab sätteid, millega kinnitatakse, et kõlblike kindlustusvõtjate nõudeid, mis tekivad enne 

üleandmist (olenemata sellest, kas need esitatakse või mitte), kaitstakse ettevõtte QBE Europe 

maksejõuetuse korral täpselt samamoodi kui QIEL-i maksejõuetuse korral. Siiski ei laiene PPS-i 

kaitse üleandmise hetkel (st jõustumiskuupäeval) kehtivatele kindlustusperioodidele. 

5.16 Kui välja arvata Bulgaaria ja Eesti ning teatud tegevus, mis seondub QIEL-i Euroopa 

peahaldusagentidega (edaspidi: peahaldusagentide tegevus), mõjutab see muudatus 

potentsiaalselt väga väheseid kindlustusvõtjaid: selle põhjuseks on QIEL-i praegune 

kindlustustegevuse profiil (ettevõte keskendub peamiselt keskmise suurusega ja suurtele 

korporatsioonidele) ning PPS-i kõlblikkuskriteeriumid (üldiselt kaitseb PPS ainult üksikisikuid ja 

väikeettevõtteid). 

5.17 Kuna kõik QIEL-i Bulgaaria ja Eesti filiaalide väljastatud poliisid aegusid 2015. aasta aprillis või 

enne seda, usub sõltumatu ekspert, et kõik kindlustusvõtjad, kes vastavad 

kõlblikkuskriteeriumidele ja ostsid neist filiaalidest poliisi, peaksid säilitama PPS-i pakutava kaitse. 

5.18 Peahaldusagentide tegevuse kontekstis tundus sõltumatule eksperdile, et peaaegu kõik 

kindlustusvõtjad peaksid vastama PPS-i kõlblikkusnõuetele ning et ülejäänud kõlblikud 

kindlustusvõtjad kaotavad PPS-i kaitse seoses nõuetega, mis seonduvad üleandmise hetkel (st 

jõustumiskuupäeval) kehtivate kindlustusperioodidega. 

5.19 Kuna ettevõtte QBE Europe maksejõuetuks muutumise tõenäosus paistab hetkel väike, ei avalda 

PPS-ile juurdepääsu kaotamine sõltumatu eksperdi arvates üleantavate kindlustusvõtjate 

turvalisusele olulist kahjulikku mõju. 

(b) Kindlustusvõtjate kaebused 

5.20 Ettevõttega QIEL seonduva vaidluse korral on üleantava QIEL-i tegevusega seonduvatel kõlblikel 

kindlustusvõtjatel hetkel õigus pöörduda Ühendkuningriigi rahaasjade ombudsmani (UK Financial 

Ombudsman Service, edaspidi: FOS) poole, kes pakub tasuta ja sõltumatut vaidluste lahendamise 

teenust (edasikindlustajatena ei vasta ükski QBE Re kindlustusvõtjatest 

kõlblikkuskriteeriumidele). 
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5.21 PPS-i seisukohast vastavad FOS-i kõlblikkuskriteeriumidele ainult üksikisikud ja väga väikesed 

ettevõtted, mis tähendab seda, et kui välja arvata Bulgaaria ja Eesti ning peahaldusagentide 

tegevus, on enamik QIEL-i kindlustusvõtjaid kõlblikkuskriteeriumidele vastamiseks liiga suured. 

Lisaks on FOS-il mõnes QIEL-i filiaalis väljastatud poliisiga seonduvalt kohtualluvus vaid siis, kui 

kõlblikkuskriteeriumid on täidetud ning nõude või kaebusega seonduva otsuse on langetanud 

Ühendkuningriigis asuvad QIEL-i töötajaid. Seega on FOS-ile juurdepääs vaid nendel 

kindlustusvõtjatel, kes vastavad ühtaegu kõlblikkuskriteeriumidele ja kelle nõuded või kaebused 

on suunatud QIEL-i Londoni esinduses asuvatele töötajatele. Sääraste kindlustusvõtjate 

juurdepääs kaob pärast üleandmisi. Lõviosa kindlustusvõtjatest (kelle nõudeid või kaebusi pole 

suunatud QIEL-i Londoni esinduses asuvatele töötajatele) ei saa hetkel esitada kaebusi FOS-ile ja 

kava seda tõsiasja ei muuda. 

5.22 Sõltumatu ekspert hindas sellise juurdepääsu kaotamise mõju ja kuigi ta nentis olukorraga 

kaasnevat teoreetilist ebasoodsat mõju, otsustas ta siiski, et kuna viimase viie aasta jooksul pole 

QIEL-i filiaalidest (sh Bulgaaria ja Eesti filiaalidest ning seoses peahaldusagentide tegevusega) 

FOS-ile tehtud ühtki esildist, on ebatõenäoline, et (a) ilmuks välja FOS-i kasutada sooviv 

kindlustusvõtja, (b) kes sellise võimaluse kaotaks. Kõiki kindlustusvõtjate kaebusi on käsitletud 

kohalike lepete raames ja nõnda jätkub see ka pärast üleandmist. Seetõttu järeldas sõltumatu 

ekspert, et kava tõttu FOS-ile juurdepääsu kaotamine ei avalda olulist kahjulikku mõju. 

5.23 Kava ei mõjuta QIEL-i kõlblike mitte-üleantavate kindlustusvõtjate võimalust esitada FOS-ile 

kaebusi.  

5.24 Lisaks täidab QBE Europe asjakohaseid Ühendkuningriigi eeskirju, milles käsitletakse vaidluste 

lahendamist. 

(c) Kindlustusvõtjate prioriteetsus maksejõuetuse korral 

5.25 Ettevõttel QBE Europe on luba kindlustada nii kindlustus- kui ka edasikindlustusriskide vastu. 

Ettevõtte QBE Europe maksejõuetuse korral on Belgia õiguses sätestatud, et otsekindlustuse 

kindlustusvõtjatele võlgnetavad summad on edasikindlustuse kindlustusvõtjatega võrreldes 

prioriteetsed. Kuigi Inglise õiguses käsitletakse sellist olukorda analoogselt, ei sõlmi QBE Re hetkel 

otsekindlustustegevuse lepinguid, mistõttu ei jääks ettevõtte kindlustusvõtjad ettevõtte 

maksejõuetuks muutumise korral mõne teise kindlustusvõtjate rühmaga võrreldes tagaplaanile. 

5.26 Seetõttu märkis sõltumatu ekspert, et üleantava QBE Re tegevuse kindlustusvõtjatele kaasneb 

kavaga võimalik ebasoodne mõju, kuna nad suunduvad firmasse, kellel on ka otsekindlustuse 

kindlustusvõtjaid (QIEL-ist üleantavad kindlustusvõtjad ja kõik tulevased otsekindlustusvõtjad). 

Seetõttu vähenevad maksejõuetuse korral teoreetiliselt nende õigused, kuna nad jääksid 

ettevõtte QBE Europe maksejõuetuse korral otsekindlustuse kindlustusvõtjatega võrreldes 

tagaplaanile.  
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5.27 Sõltumatu ekspert analüüsis seda probleemi oma aruandes ja jõudis järeldusele, et kuigi säärane 

olukord avaldaks kahjulikku mõju hetkel QBE Re poolt kindlustatud kindlustusvõtjatele, pole mõju 

olemuselt oluline, kuna eksperdi hinnangul on ettevõtte QBE Europe maksejõuetuks muutumise 

tõenäosus väike. 
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Reguleeriv õigus 

5.28 Lisaks juhtis sõltumatu ekspert tähelepanu asjaolule, et kuigi väga väikest osa üleantavatest 

QIEL-i poliisidest (umbes 1%) reguleerib mitte-EMP liikmesriigi õigus, ei rakendata 

märkimisväärsele vähemusele (umbes 40%) üleantavatest QBE Re poliisidest EMP liikmesriigi 

reguleerivat õigust. Kui poliisi reguleerib mitte-EMP liikmesriigi õigus, on oht, et see mitte-EMP 

liikmesriik ei pruugi üleandmisi tunnustada. 

5.29 Sõltumatu ekspert on siiski veendunud, et see ei avalda üleantava tegevuse kindlustusvõtjatele 

kahjulikku mõju, kuna QBE Europe on kohtule kinnitanud, et ettevõte: 

(a) ei kasuta üleandmiste kontekstis asjakohast poliisi reguleeriva õiguse mittetunnustamist 

selle poliisi tühistamise põhjusena; 

(b) tasub kõik kõnealusel kindlustusvõtjal tekkinud mõistlikud õiguskulud, kuni need 

seonduvad poliisi jõustamisega kohtualluvuses, kus üleandmisi ei tunnustata, ja 

(c) sõlmib eelmainitud lubadusi dokumenteeriva ühepoolse lepingu. 

Sõltumatu eksperdi järeldused – kava mõju edasikindlustajatele 

5.30 Üleantavat tegevust kaitsvad edasikindlustuslepped antakse kavast tulenevalt üle ja need 

kaitsevad tegevust edasi ka siis, kui see on üle antud ettevõttele QBE Europe. Mõningate poliiside 

korral võib see tähendada, et edasikindlustus jagatakse pärast üleandmisi faktiliselt ettevõtete 

QIEL ja QBE Europe vahel. Kava tõttu ei muutu ettevõtete QIEL ja QBE Re ühegi välise 

edasikindlustaja kohustuste suurus. Sõltumatu ekspert on veendunud, et kava ei avalda olulist 

kahjulikku mõju ettevõtete QIEL ja QBE Re edasikindlustajatele, kelle edasikindlustuslepingud 

antakse üle kava tõttu, kuna ärisuhe säilib QBE EO tütarettevõtetega. Pole tehtud ühtki 

ettepanekut, millega muuta pärast üleandmisi viisi, kuidas edasikindlustuslepinguid hallatakse. 

Sõltumatu eksperdi järeldused – teavitus- ja reklaamilepped 

5.31 Sõltumatu ekspert vaatas läbi teavitus- ja reklaamilepped ning jõudis järeldusele, et lahendus, 

millega plaanitakse teavitada ettevõtete QIEL ja QBE Re kindlustusvõtjaid kavast – sh kõrgema 

astme kohtult taotletavad vabastused ja õiguslikke miinimumnõudeid ületavad täiendavad 

reklaamilepped –, on asjakohane. 

6 Täiendav aruanne  

6.1 Hr Marcusoni analüüs põhineb talle antud materjalidel, sh bilanssidel ja muul teabel, mis 

põhinevad 2017. aasta 31. detsembri raamatupidamisandmetel. Ta võttis arvesse ka täiendatud 

ja avaldatud finantsandmeid. Kuna kava plaanitav jõustumiskuupäev on 1. jaanuar 2019, vaatab 
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ta selle kuupäeva lähenedes analüüsi uuesti üle, kinnitamaks et analüüsitud lepped pole vahepeal 

oluliselt muutunud ja et tema üldhinnang püsib muutumatuna. Seejärel koostab ja esitab ta 

täiendava aruande, mis tehakse kõrgema astme kohtule kättesaadavaks enne kõrgema astme 

kohtu teist istungit. Täiendava aruande eksemplaride hankimist on selgitatud lõikes 7. 

7 Lisateave  

Kui teil on lisaküsimusi või vajate kava, aruande ja täiendava aruande täisversioone: 

 avage QBE veebisait (https://qbeeurope.com/);  

 helistage spetsiaalsel tugitelefonil +372 5 68 68 668 või  

 kirjutage ettevõttele QBE aadressil Lõõtsa 2B, 11415, Tallinn. 

 

https://qbeeurope.com/
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HIGH COURT OF JUSTICE, 

BUSINESS AND PROPERTY COURTS OF ENGLAND AND WALES, 

COMPANIES COURT (ChD) 

 

 

 

SEOSES ETTEVÕTTEGA QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED 

 

- ja 

 

SEOSES ETTEVÕTTEGA QBE RE (EUROPE) LIMITED 

  

- ja 

 

SEOSES ETTEVÕTTEGA QBE EUROPE SA/NV 

 

- ja 

 

SEOSES ÕIGUSAKTIGA 

THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 

 

 

Käesolevaga tehakse teatavaks, et 6. septembril 2018 esitasid QBE Insurance (Europe) Limited 

(edaspidi: QIEL), QBE Re (Europe) Limited (edaspidi: QBE Re) ja QBE Europe SA/NV (edaspidi: QBE 

Europe) (edaspidi ühiselt: QBE) Ühendkuningriigi 2000. aasta finantsteenuste ja -turgude seaduse 

(Financial Services and Markets Act 2000) (edaspidi: akt) jao 107 alusel Londonis asuvale Inglismaa ja 

Walesi kõrgema astme kohtu (High Court of Justice) äri- ja kinnisvarakohtute (Business and Property 

Courts) ettevõtete kohtule (Companies Court) (edaspidi: Chd) avalduse seoses kohtumäärustega: 

 

(1) vastavalt akti jaole 111, taotledes heakskiitu kavale (edaspidi: kava), mille alusel QBE Europe 

annab üle: 

(a) ettevõtte QIEL kogu kahjukindlustuse ja edasikindlustusega seonduva tegevuse, mis 

toimub ettevõtte Belgias, Bulgaarias, Taanis, Eestis, Prantsusmaal, Saksamaal, 

Iirimaal, Itaalias, Norras, Hispaanias ja Rootsis asuvates filiaalides ning 

(b) QBE Re kogu kahjukindlustuse ja pikaajalise edasikindlustusega seonduva tegevuse ja 

 

(2) taotledes vastavalt akti jagudele 112 ja 112A kavaga seonduvaid lisasätteid. 

 

Vastavalt akti jaole 109 sõltumatu eksperdi poolt koostatud kava tingimuste aruande (edaspidi: kava 

aruanne), kava tingimusi sätestava teatise ja kava aruande kokkuvõtte ning kava täisversiooni tasuta 

eksemplari hankimiseks tuleb teil ühendust võtta ettevõttega QIEL, QBE Re või QBE Europe, kasutades 

selleks alljärgnevaid telefoninumbreid või aadresse. Need dokumendid ja muud sidusdokumendid, sh 
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kindlustusvõtjatele suunatud teabematerjalide näidised, on saadaval QBE veebisaidil 

(https://qbeeurope.com/). Sellel veebisaidil avaldatakse kõik plaanitud üleandmistega seonduvad 

olulisemad muudatused.  

 

Plaanitud kavaga seonduvate küsimuste või murede korral helistage ettevõttele QBE telefonil +44 207 

105 5566 (Ühendkuningriik), +32 2224 9889 (Belgia), +359 2905 1063 (Bulgaaria), +45 3345 0303 

(Taani), +372 5 68 68 668 (Eesti), +33 1 8004 3355 (Prantsusmaa), +49 21 1 994 1991 (Saksamaa), +353 

1605 3666 (Iirimaa), +39 023 626 3515 (Itaalia), +47 2405 5231 (Norra), +34 9 1789 5000 (Hispaania) 

või + 46 8 5875 1444 (Rootsi) või saatke QBE-le kiri mõnel järgmistest aadressidest:  

 

(1) Ühendkuningriik – Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD; 

(2) Belgia – Boulevard du Régent 37, BE 1000, Brüssel; 

(3) Bulgaaria – 132 Mimi Balkanska Str., Sofia, 1540;  

(4) Taani – Vester Farimagsgade 7, 6, DK 1606 Copenhagen V; 

(5) Eesti – Lõõtsa 2B, 11415, Tallinn; 

(6) Prantsusmaa – Cœur Défense, Tour A, 110, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 La Défense 

Cedex; 

(7) Saksamaa – Breite Straße 31, 40213 Düsseldorf; 

(8) Iirimaa – 6-10 Suffolk Street, Dublin 2, Dublin; 

(9) Itaalia – Via Melchiorre Gioia 8, 20124 Milano; 

(10) Norra – Postboks 447, 4664 Kristiansand; 

(11) Hispaania – Paseo de la Castellana, 31 – 5ª Planta, 28046 Madrid; 

(12) Rootsi – Sveavägen 13, 111 57, Stockholm. 

 

Kui teil on ettevõtetega QIEL või QBE Re allkirjastatud poliis, mainige teabevahetuses kindlasti ka oma 

poliisi numbrit. Selle leiate oma poliisi dokumentidest või seonduvast teabevahetusest. 

 

Avaldust arutatakse 19. detsembril 2018 Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohtus (High Court of 

Justice of England and Wales) aadressil 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, 

Ühendkuningriik. Igaüks, kes arvab, et kava jõustumine avaldab talle kahjulikku mõju, või kellel on 

kavaga seonduvaid vastuväiteid, võib istungil osaleda ja arvamust avaldada kas isiklikult või esindaja 

kaudu. Kui teil on selline kavatsus, võtke ettevõttega QBE mõnel eelmainitud aadressil esimesel 

võimalusel kirjalikult ühendust (eelistatavalt enne 12. detsembrit 2018), et täpsustada vastuväite 

olemust. See võimaldab ettevõttel QBE teavitada kõigist istungiga seonduvatest muutustest ja 

tegeleda teie murega võimaluse korral juba enne istungit. 

 

Igaüks, kes arvab, et kava jõustumine avaldab talle kahjulikku mõju, või kellel on kavaga seonduvaid 

vastuväiteid, kuid ei kavatse istungil osaleda, võib esitada kavaga seonduvaid fakte, teavitades 

ettevõtet QBE säärastest faktidest esimesel võimalusel kirjalikult mõnel eelmainitud aadressidest või 

helistades esimesel võimalusel mõnel spetsiaalsel eelmainitud telefoninumbril eelistatavalt enne 12. 

detsembrit 2018. 

 

QBE teavitab Ühendkuningriigi finantsjärelevalve ametit (Financial Conduct Authority) ja 

usaldatavusnõuete reguleerimise ametit (Prudential Regulation Authority) kõigist enne istungit 

esitatud vastuväidetest sõltumata sellest, kas vastav isik kavatseb istungil osaleda. 

https://qbeeurope.com/
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14.09.2018 

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

Ettevõtete QIEL, QBE Re ja QBE Europe õigusnõunikud  


