Oktober 2018

MS Amlin en Brexit – Kansen creëren uit onzekerheid

Sinds onze laatste update zijn wij druk in de weer geweest om het veranderende politieke en
juridische landschap te onderzoeken en ervoor te zorgen dat wij degelijke en praktische oplossingen
en procedures kunnen blijven aanbieden aan u en uw klanten.
Wij kennen de finale voorwaarden van een eventuele brexitovereenkomst nog niet, maar onze
oplossingen zijn ontwikkeld op basis van het scenario van een “harde Brexit”. Deze situatie zou
inhouden dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie geen overeenkomst bereiken en dat er
geen overgangsmaatregelen worden ingevoerd.

Wat hebben wij reeds gedaan?
Zoals u wellicht weet, vallen onze verzekeringsactiviteiten onder twee juridische entiteiten: Amlin
Insurance S.E. (“AISE”), dat onze activiteiten in Europa en het Verenigd Koninkrijk ondersteunt, en
MS Amlin Underwriting Limited (“MS AUL”), dat onze activiteiten bij Lloyd's ondersteunt, zowel in
Londen en het hele Verenigde Koninkrijk als elders.
AISE
Om de continuïteit van de dekking en dienstverlening te verzekeren, en om klaar te zijn voor
de contractvernieuwingen van 2019, verplaatsen wij de zetel van AISE van het Verenigd
Koninkrijk naar België, met bijkantoren in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Vanaf januari 2019 zal AISE opereren onder vergunning en toezicht van de Nationale Bank
van België en de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Wij verwachten
dat wij daardoor alle bestaande paspoortrechten in de EU/EER zullen behouden.
Wij hebben daarnaast van de gelegenheid gebruikgemaakt om, in het kader van de
verhuizing, de naam van onze verzekeringsmaatschappij te veranderen in MS Amlin
Insurance S.E. (“MS AISE”).
MS AUL
Sinds de publicatie van de Brexit Toolkit van Lloyd's en de bevestiging van de procedures om
nieuwe contracten en contractvernieuwingen via de nieuwe dochtermaatschappij van Lloyd's
in Brussel (Lloyd’s Brussels Subsidiary of “LBS”) vlot te laten verlopen, hebben wij de
gevolgen voor ons en voor onze makelaarpartners en dekkingsverleners in detail bestudeerd.
Wij kunnen u nu bevestigen dat wij de nieuwe procedures die Lloyd's heeft vastgelegd voor
het aannemen van risico's in de EU/EER zullen volgen.
Wij hebben een nieuwe Uitbestedingsovereenkomst ondertekend om vanaf 2019 voor risico's
in de EU/EER met LBS te handelen.
De verzekeringsklassen die wij momenteel toepassen bij Lloyd's zullen, samen met onze
lijngroottes en bereidheid voor nieuwe contracten en contractvernieuwingen, blijven dezelfde
voor risico's die via LBS worden geplaatst.
Om de makelaars met klanten en/of activa in de EU/EER te ondersteunen, zullen onze
verzekeraars dubbele zegels gebruiken, indien afzonderlijke risico's dekking vereisen van
Lloyd's in Londen, via Syndicaat 2001, en via Syndicaat 5344 LBS.
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Wij beseffen dat contractcontinuïteit heel belangrijk is voor u en uw klanten. Wij staan volledig
achter de zienswijze van Lloyd's daaromtrent.
De link naar de beslissing van Lloyd’s vindt u hier.

Wat betekent dit voor u?
Wanneer u risico's aan ons voorstelt die, in hun totaliteit of gedeeltelijk, elementen bevatten die in de
EU/EER liggen, moet u de volgende procedure volgen voor nieuwe contracten en
contractvernieuwingen.
1. Gebruik de Risk Locator van Lloyd's om de precieze locatie van elk risico te bepalen.
2. Ga na of u een vergunning hebt in het gebied waar de risico's gevestigd zijn.
3. Zodra een voorstel is aanvaard, moet u de risico's en premies in de EER en Monaco
uitsplitsen in een afzonderlijk onderdeel van het MRC-formulier, in overeenstemming met de
richtlijnen van Lloyd’s

Volgende stappen
Als u vragen hebt over Brexit, de verhuizing van AISE naar Brussel en/of haar naamsverandering, klik
dan hier.
Als u een vraag voor ons hebt, kunt u die stellen aan uw gebruikelijke contactpersoon bij MS Amlin of
door een e-mail te sturen naar brexit.project@msamlin.com
Wij zullen u telkens wanneer dat gepast is informeren over onze plannen en vorderingen.
Ik wil u bedanken voor uw trouwe steun en kijk alvast uit naar onze verdere samenwerking in de
komende jaren.
Hoogachtend,

Tom Clementi
Chief Executive Officer
MS Amlin Underwriting Limited
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