Chubb jest już gotowy na brexit!
Chubb European Group SE opracował prostą i efektywną strukturę, która oznacza zminimalizowanie
zakłóceń dla brokerów, klientów oraz naszych innych partnerów biznesowych.
Struktura ta została już wdrożona.

Korzyści wynikające z rozwiązania brexitowego
opracowanego przez Chubb
Brak zmiany w odniesieniu do:

✓ Rozwiązanie – jedna polisa
✓ Zapewnienie ciągłej, nieprzerwanej
obsługi
✓ Utrzymanie ratingu S&P na poziomie
„AA"

✓ Zakresu ubezpieczenia, składek lub
świadczeń
✓ Roszczeń (bieżących oraz przyszłych)
✓ Świadectw ubezpieczeń

Więcej szczegółów na
temat strategii Chubb
związanej z brexitem
znajduje się na stronie
chubb.com/Brexit

Brexit: Jak będzie działać Chubb i co to oznacza dla brokerów, partnerów biznesowych i klientów
Jak Chubb będzie zawierać umowy?

Wydawanie polis

Roszczenia

Rating

Co stanie się po zakończeniu Okresu Przejściowego 31 grudnia 2020?
Chubb European Group SE (ubezpieczyciel z siedzibą we
Francji) korzysta z Systemu Tymczasowych Zezwoleń
opracowanego przez rząd brytyjski.
System ten pozwala Chubb na dalsze prowadzenie
działalności w Wielkiej Brytanii, umożliwiając Chubb
kontynuowanie zawierania umów w taki sam sposób jak
obecnie.

Jedna polisa obejmująca brytyjskie i europejskie
ryzyka.
Jedna pieczęć* i składka alokowana w zwykły
sposób.

Roszczenia będą
obsługiwane przez
Chubb w taki sam sposób
jak obecnie.

S&P „AA”

Co stanie się po wygaśnięciu Systemu Tymczasowych Zezwoleń?
System Tymczasowych Zezwoleń będzie obowiązywał do
trzech lat od zakończenia okresu przejściowego, w którym
to czasie Chubb European Group SE ustanowi oddział w
państwie trzecim, w Wielkiej Brytanii.
Oddział w Wielkiej Brytanii będzie posiadał zezwolenie
PRA, pozostając jednocześnie częścią tego samego
podmiotu prawnego - Chubb European Group SE.
Umożliwi to brytyjskim ubezpieczycielom zawieranie
umów obejmujących ryzyka występujące w UE na
podstawie tego, że umowy ubezpieczeniowe są przez nich
podpisywane w imieniu Chubb European Group SE,
ubezpieczyciela posiadającego zezwolenie wydane przez
organ nadzorczy w UE.

Jedna polisa obejmująca brytyjskie i europejskie
ryzyka.
Jedna pieczęć* i składka alokowana w zwykły
sposób.

Roszczenia będą
obsługiwane przez
Chubb w taki sam sposób
jak obecnie.

S&P „AA”

Ubezpieczyciele Chubb w UE będą mogli również zawierać
umowy obejmujące ryzyka występujące w Wielkiej Brytanii
na podstawie tego, że Chubb European Group SE ma
oddział posiadający zezwolenie PRA w Wielkiej Brytanii.

* Jesteśmy w stanie zapewnić dwie pieczęcie, jeśli będzie taka konieczność.

Więcej szczegółów na temat
strategii Chubb związanej z brexitem
znajduje się na stronie chubb.com/Brexit

