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MS Amlin en Brexit – Kansen creëren uit onzekerheid

Nu we nog ongeveer 5 maanden te gaan hebben tot het Verenigd Koninkrijk officiëel uit de Europese
Unie stapt (ook wel “Brexit” genoemd), willen we u op de hoogte brengen van onze plannen.
Wij kennen de finale voorwaarden van een eventuele brexitovereenkomst nog niet, maar wij hebben
oplossingen ontwikkeld die uitgaan 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 als elders.
AISE
Om de continuïteit van de dekking en dienstverlening te verzekeren, en de
contractvernieuwingen van 2019 te ondersteunen, zullen wij deze entiteit verhuizen 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
Wij zorgen ervoor dat onze handelsmogelijkheden via Lloyd's gevrijwaard zijn voor EU/EERrisico's, en vanaf januari 2019 zullen wij nieuwe contracten en contractvernieuwingen
aanvaarden via de nieuwe verzekeringsdochter van Lloyd's, die ook in België gevestigd zal
zijn.

Wat betekent dit voor u?
Het goede nieuws is dat op basis van de huidige wetgeving en reglementaire verplichtingen al uw
bestaande contracten met ons kunnen blijven bestaan, in afwachting van eventuele
verzekeringsaanpassingen bij de vernieuwing ervan.
Naamsverandering naar MS AISE
Als gevolg van de naamsverandering van ons verzekeringsbedrijf zult u mogelijk uw systemen en
eventueel ook documenten die uit onze naam worden uitgegeven moeten aanpassen aan de nieuwe
naam en het nieuwe statutaire adres en ondernemingsnummer van MS AISE.
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De volledige geregistreerde details vindt u hieronder.
MS Amlin Insurance SE | Century Center, De Keyserlei 58-60 bus 6, B-2018 Antwerpen
| Tel +32 (0)3 222 27 11 | www.msamlin.com
Hoofdzetel: MS Amlin Insurance SE, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel - België
Verzekeraar toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3092 | RPR Brussel
– BTW BE0644 921 425
Bank : IBAN BE65 2200 0105 3696 - BIC GEBABEBB18A

Makelaars die maritieme risico's bij ons onderbrengen, via MS Amlin Marine N.V. (MS AMNV),
hoeven niets aan te passen, aangezien de gegevens van MS AMNV niet veranderen.

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
De interpretatie van wetten en wettelijke verplichtingen is al herhaaldelijk veranderd door Brexit. Wij
zullen u telkens wanneer dat nodig is informeren over onze plannen en vorderingen, om u zoveel
mogelijk zekerheid te bieden.
We willen u bedanken voor uw trouwe steun en kijken alvast uit naar onze verdere samenwerking in
de komende jaren.
Hoogachtend,

Rudy Benmeridja
Country Manager Belgium

2 van 2

