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Vzor dopisu zasílaného pojistníkům

Typ pojištění:
Číslo pojistné smlouvy:
Vážená klientko, vážený kliente,
QBE Insurance (Europe) Limited („QBE“) má v úmyslu převést veškeré své pojišťovací a zajišťovací činnosti v České republice na Colonnade
Insurance S.A. („Colonnade“). Tento převod se týká i výše uvedené pojistné smlouvy nebo smluv, které jste uzavřel/a s QBE.
Colonnade je neživotní pojišťovna patřící do skupiny Fairfax, jejíž mateřskou společností je kanadský holding Fairfax Financial Holdings Limited
(„Fairfax Financial“), kótovaný na torontské burze. Fairfax Financial poskytuje prostřednictvím svých poboček rozsáhlou škálu neživotního pojištění
a zajištění v celé řadě oblastí, a to v Kanadě, USA, Evropě i Asii. Fairfax Financial je finančně silná holdingová společnost, která k 31. prosinci 2015
vykazovala přebytek aktiv ve výši více než 12 miliard USD.
Vzhledem k tomu, že QBE Insurance (Europe) Limited je pojišťovnou s oprávněním k činnosti vydaným ve Velké Británii, plánovaný převod („převod“) se musí uskutečnit v souladu s britským Zákonem o finančních službách a trzích z roku 2000 (Financial Services and Markets Act 2000,
„FSMA“), podle kterého takový převod podléhá schválení Vrchním soudem Anglie a Walesu.
Převod nebude mít žádný vliv na:
•

podmínky Vašeho pojištění;

•

částku pojistného;

•

trvání Vaší pojistné smlouvy nebo smluv;

•

jakýkoli pojistný nárok, který jste vznesl/a nebo v budoucnu vznesete na základě své pojistné smlouvy.

Převodem se nijak nezmění správa Vašeho pojištění, která je v současné době zajišťována společností Colonnade.
Jak jsou chráněny Vaše zájmy?
K ochraně Vašich zájmů v případě převodu pojišťovacích a zajišťovacích činností na Colonnade slouží zákonem stanovený způsob schválení.
•

Převod se nemůže uskutečnit, pokud ho neschválí Vrchní soud Anglie a Walesu. Soudní jednání v této věci se má konat 13. 7. 2017
v budově Vrchního soudu na adrese 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, United Kingdom. Soud zváží, zda by převod
mohl mít nepříznivý dopad na pojistníky, a zda je tedy jeho schválení vhodné. Máte právo zúčastnit se soudního jednání, na kterém se
bude převod posuzovat, a osobně nebo prostřednictvím Vámi jmenovaného právního zástupce přednést námitky nebo připomínky
k převodu. Pokud se místo osobní účasti u soudu rozhodnete sdělit nám své námitky telefonicky nebo písemně, QBE a Colonnade
předají veškeré od Vás obdržené námitky a připomínky v písemné formě Vrchnímu soudu dne 13. 7. 2017. Pro tento případ bychom
Vás chtěli požádat, abyste nám námitky a připomínky sdělili co nejdříve. Pokud Vrchní soud převod schválí, pojistné smlouvy budou
31. 7. 2017 automaticky převedeny na Colonnade. Jakékoli změny data převodu budou oznámeny na webových stránkách QBE a Colonnade.

•

Vypracováním zprávy pro soud byl pověřený nezávislý znalec, který zvážil důsledky převodu a dospěl k závěru, že převod nebude mít
nepříznivý dopad na žádnou skupinu pojistníků.

•

QBE celou záležitost podrobně konzultovala s britskými regulační orgány, a to s Úřadem pro finanční etiku (Financial Conduct Authority,
„FCA)“ a Finančním regulačním úřadem (Prudential Regulation Authority, „PRA“). Tyto britské orgány dohledu mají právo vypracovat
a Vrchnímu soudu předložit vlastní stanovisko, což podle našeho názoru také učiní.

•

Nyní se s informacemi o převodu písemně obracíme na pojistníky, jejichž smlouvy se budou převádět, abychom jim poskytli dostatek
času na posouzení, zda buď oni sami nebo jiné zainteresované strany nebudou převodem negativně dotčeni a zda budou chtít podat
námitky k Vrchnímu soudu. Jedná se o zákonný požadavek, který QBE musí splnit podle anglického práva (pokud by Vrchní
soud nestanovil jinak).

•

Pokud Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, že by se v důsledku převodu Vaším novým pojistitelem stala pojišťovna Colonnade, můžete svoji pojistnou smlouvu ukončit do jednoho měsíce od data doručení tohoto dopisu. Pojistnou smlouvu musíte vypovědět písemnou
výpovědí, která bude ve stanovené lhůtě doručena na adresu Colonnade uvedenou níže v tomto dokumentu. Vaše pojistná smlouva
bude považována za ukončenou po osmi dnech od data obdržení Vaší výpovědi.

Co byste měl/a udělat?
Pročtěte si prosím informace, které Vám zasíláme v tomto dopise.
K dopisu je přiložena brožurka, která obsahuje tyto materiály:
•

Otázky a odpovědi týkající se převodu;

•

Souhrn právního dokumentu, který stanoví podmínky převodu, a souhrn zprávy nezávislého znalce;

•

Kopie právního oznámení s údaji týkajícími se projednávání převodu soudem.

Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace nebo budete mít jakékoliv dotazy či připomínky k plánovanému převodu nebo jestliže se domníváte, že pro Vás převod může mít nepříznivé důsledky, kontaktujte nás prosím co nejdříve, nejpozději však do 6. 7. 2017.
Můžete:
•

zavolat na vyhrazenou telefonní linku + 420 234 094 094;

•

nebo napsat pojišťovně Colonnade: Colonnade Insurance S.A. (Part VII Transfer), Na Pankráci 1683/127, 140 00, Praha 4, Česká
republika;

•

nebo napsat pojišťovně QBE na adresu: Colonnade Insurance S.A. (Part VII Transfer), Na Pankráci 1683/127, 140 00, Praha 4, Česká
republika.

Upozorňujeme, že vyhrazená telefonní linka je určená jen pro dotazy týkající se převodu na Colonnade. S všeobecnými dotazy ke své pojistné
smlouvě se prosím obracejte na oddělení služeb pro zákazníky na obvyklé telefonní číslo +420 234 094 011, na kterém Vám naši pracovníci
Vaše dotazy rádi zodpoví.
Pro snazší obeznámení se s plánovaným převodem jsou Vám tyto informace spolu s plným zněním výše uvedených dokumentů k dispozici
na webových stránkách QBE (http://czech.qbeeurope.com/czech , http://www.qbeeurope.com/QIE-Colonnade-Part-VII-Information) a Colonnade (www.colonnade.cz). Na tyto webové stránky budou umístěny jakékoli aktualizace a podrobnosti týkající se dalšího průběhu převodu, včetně
případné doplňující zprávy nezávislého znalce, pokud bude vypracovaná před jednáním Vrchního soudu.
Víte-li o dalších osobách, kterých se týká Vaše pojistná smlouva a kterým by na jejím základě mohl vzniknout nárok, informujte je prosím o plánovaném převodu a předejte jim informace uvedené v tomto dopise a brožuře.
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