
Chubb is klaar voor brexit!
Chubb European Group SE heeft een eenvoudige en effectieve brexit-structuur ontwikkeld die de 
verstoring voor makelaars, klanten en andere partners tot een minimum beperkt.  Deze structuur is 
reeds operationeel. 

 Een enkele polis

 Doorlopende, hoogwaardige service

 Behoudt van onze S&P “AA” rating

Geen wijziging van bestaande:

 Polisdekking, premies of andere voordelen

 Claims (lopend en toekomstig) 

 Dekkingscertificaten

De voordelen van Chubb’s brexit-structuur

Voor meer
informatie, ga naar
chubb.com/Brexit

http://www.chubb.com/brexit


Hoe gaat Chubb business schrijven? Polisuitgifte Claims Rating

Wat gebeurt er als de overgangsperiode op 31 December 2020 eindigt?

Chubb European Group SE (met hoofdzetel in Frankrijk) maakt gebruik
van het ‘Temporary Permissions regime’ van de Britse overheid. 

Dit stelt Chubb in staat actief te blijven in het Verenigd Koninkrijk en 
onze verzekeringsactiviteiten op dezelfde manier te blijven uitvoeren. 

Een enkele polis die zowel risico’s in de 
EU als het VK dekt. 

Een enkele stempel* en premieallocatie
zoals u gewend bent.

Claims worden door 
Chubb nog steeds op 
dezelfde wijze
afgehandeld.

S&P AA

Wat gebeurt er na het aflopen van het ‘Temporary Permissions Regime’?

Het ‘Temporary Permissions Regime’ blijft na afloop van de 
overgangsperiode maximaal drie jaar van kracht. CEG SE wil in die drie 
jaar een derde branchekantoor in het Verenigd Koninkrijk vestigen. 

Die Britse tak zal door de Prudential Regulation Authority vergunning 
verleend worden, en tegelijkertijd onderdeel blijven uitmaken van 
dezelfde rechtspersoon CEG SE.

Omdat onze underwriters in het VK onderschrijven uit naam van Chubb 
European Group SE , een in de EU geautoriseerde verzekeraar, zijn zij in 
staat om risico’s in de EU te onderschrijven. 

Underwriters van Chubb in de EU kunnen op hun beurt risico’s in het VK 
onderschrijven, omdat Chubb European Group SE over een
geautoriseerde branch beschikt in het VK. 

Een enkele polis die zowel risico’s in de 
EU als het VK dekt. 

Een enkele stempel* en premieallocatie
zoals u gewend bent.

Claims worden door 
Chubb nog steeds op 
dezelfde wijze
afgehandeld.

S&P AA

Brexit: Hoe Chubb zaken zal doen en wat dit betekent voor
makelaars, klanten en andere partners

Voor meer informatie, ga naar
chubb.com/Brexit*We kunnen ook twee stempels zetten als dat nodig is >

http://www.chubb.com/brexit
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