
Chubb artık Brexit’e hazır!
Chubb European Group SE; brokerler, müşteriler ve diğer iş ortaklarımız açısından aksaklıkların 
asgari düzeye indirilmesi amacıyla sade ve etkili bir yapı oluşturmuştur.  Bu yapı halihazırda 
uygulamaya konmuştur.

 Tek poliçe çözümü

 Sürekli ve kesintisiz hizmet 

 S&P “AA” derecelendirmemizin 
korunması

Şu mevcut süreçlerde değişiklik 
olmayacaktır:

 Poliçe teminatı, primler veya yan haklar

 Hasarlar (mevcut durumdaki ve gelecekteki) 

 Teminat belgeleri 

Chubb Brexit çözümünün faydaları

Chubb’ın Brexit
stratejisine ilişkin 
daha fazla bilgi için 
chubb.com/Brexit
adresini ziyaret edin

http://www.chubb.com/brexit


Chubb sigortacılık faaliyetlerine nasıl devam 
edecek? Poliçe tanzimi Hasarlar Derecelendirme

31 Aralık 2020 tarihinde Geçiş Süreci sonlandığında ne olacak?

Chubb European Group SE (Fransa merkezli bir sigorta 
şirketi) İngiltere hükümetinin Geçici İzinler 
düzenlemesinden faydalanıyor. 

Bu düzenleme sayesinde Chubb, İngiltere’de faaliyetlerini 
sürdürmeye ve halihazırda olduğu şekilde sigortacılık 
yapmaya devam ediyor. 

İngiltere ve AB riskleri için tek bir poliçe teminatı. 

Her zamanki şekilde tahsis edilen primler ve tek 
bir Damga*.

Chubb, hasarları şu anda 
olduğu şekilde ele almaya 
devam edecektir.

S&P AA

Geçici İzinler Düzenlemesi sona erdiğinde ne olacak?
Geçici İzinler Düzenlemesi, geçiş süreci sonrasında üç yıla 
kadar uygulanmaya devam edecektir ve bu süreçte Chubb 
European Group SE, İngiltere’de bir üçüncü ülke şubesi 
kuracaktır.

İngiltere’deki şube, PRA’nın (İhtiyati Düzenleme Otoritesi) 
izniyle kurulacak ve aynı zamanda Chubb European Group 
SE tüzel kişiliği bünyesinde kalmaya devam edecektir. 

Bu, İngiltere’deki sigorta şirketlerinin, sigortalama 
işlemlerini AB’de yetkili bir sigorta şirketi olan Chubb 
European Group SE adına gerçekleştirecek şekilde, AB 
merkezli riskleri sigorta kapsamına almasına olanak 
tanıyacaktır.

AB genelindeki Chubb Sigortacıları aynı zamanda, Chubb 
European Group SE şirketinin İngiltere’de yetkili bir 
şubesinin bulunması kaydıyla Birleşik Krallık merkezli 
riskleri sigorta kapsamına alabilecektir.

İngiltere ve AB riskleri için tek bir poliçe teminatı.

Her zamanki şekilde tahsis edilen primler ve tek 
bir damga*.

Chubb, hasarları şu anda 
olduğu şekilde ele almaya 
devam edecektir.

S&P AA

Brexit: Chubb nasıl faaliyet gösterecek ve bu, brokerler, iş ortakları ve müşteriler için ne anlama geliyor? 

Chubb’ın Brexit stratejisine 
ilişkin daha fazla bilgi için 
chubb.com/Brexit adresini 
ziyaret edin

*Gerekirse iki damga sağlayabiliriz

http://www.chubb.com/brexit
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