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WATFORD INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED POLICYHOLDERS in ROMANIA
Informație Importantă
Asigurații din ROMANIA ai WATFORD INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED

Watford Insurance Company Europe Limited has filed an application with the Gibraltar Financial
Services Commission for approval to transfer its insurance business to Arch Insurance (EU) dac,
an insurance company registered in Ireland (No 505420).
A copy of the Notice of Application for a Transfer of General Insurance Business is available in
English below. The Statement of Particulars of the proposed transfer follows after the notice.

Watford Insurance Company Europe Limited a depus o cerere în atenția Comisiei de Servicii
Financiare din Gibraltar pentru aprobarea transferului activitații de asigurare către Arch Insurance
(EU) dac, o societate de asigurări înmatriculata în Irlanda (nr. 505420).
O copie a Notificării privind Cererea de Transfer a Portofoliului de Asigurări Generale este
disponibilă în limba Română mai jos. Prezentarea Condițiilor Specifice transferului propus
urmează după notificare.

FINANCIAL SERVICES (INSURANCE COMPANIES) ACT 1987
Schedule 10, Part II
NOTICE OF APPLICATION FOR A TRANSFER OF GENERAL INSURANCE BUSINESS
Pursuant to Part II of Schedule 10 of the Financial Services (Insurance Companies) Act 1987 in
Gibraltar, Watford Insurance Company Europe Limited (the “Company”), an insurance company
registered in Gibraltar under company number 112869, hereby gives notice that on 25 July 2019
2019 the Company applied to the Financial Services Commission of Gibraltar, for Gibraltar
regulatory approval to transfer all of its rights and obligations under all insurance policies
underwritten by the Company covering policyholders situated in the Republic of Romania, or for
which the Company is liable, to Arch Insurance (EU) dac (the “Transferee”), an insurance
company registered in Ireland under company number 505420.
A Portfolio Transfer Instrument will be entered into between the Company and the Transferee and
will provide that the transfer secures the continuation by or against the Transferee, of any legal
proceedings by or against the Company to which those rights and obligations relate.
The transfer is conditional upon the receipt of approval from the Gibraltar Financial Services
Commission. A copy of the ‘Statement of Particulars’ of the proposed transfer (“the Particulars”)
are available for inspection at First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, Gibraltar between
the hours of 0930 and 1700, from Monday to Friday for a period of thirty days from the date of
publication of this Notice. A copy of the Particulars may also be obtained free of charge by going
to the following website address https://www.watfordre.com/international-insurance/ or,
alternatively, by emailing info@watfordre.com. Representations concerning the transfer may be
sent to The Gibraltar Financial Services Commission, Insurance Division at Suite 3, Ground Floor,
Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar or by email to commsandinternationalaffairs@gfsc.gi.
Such representations must be made and received before the expiration of 60 days from the
publication of this Notice. Financial Services Commission can also be contacted by telephone
(+350) 200 40283, by fax (+350) 200 40282, and their website address is www.fsc.gi The
Financial Services Commission will not make a decision on the application until after considering
such representations and will publish their decision thereafter.
Dated the 25th July, 2019
Watford Insurance Company Europe Limited.
Registered in Gibraltar: No. 112869
Registered Office: First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, Gibraltar

Statement of Particulars of the proposed transfer of business
Introduction
Watford Insurance Company Europe Limited (the “Company”) proposes to transfer all
insurance policies underwritten by the Company covering policyholders situated in
Romania to Arch Insurance (EU) dac (the “Transferee”), a company incorporated in
Ireland (the “Transfer”).
This Statement of Particulars explains what business will be transferred to the Transferee,
when the Transfer is proposed to take place and why the Company and the Transferee
have agreed to the Transfer.
The Transfer is subject to approval by the regulatory authority in Gibraltar, the Gibraltar
Financial Services Commission.
This document sets out the particulars of the proposed Transfer.
The Transferee, Arch Insurance (EU) dac (formerly Arch Mortgage Insurance dac), is a
private company incorporated and governed by the laws of Ireland. The company was
incorporated on 20th October, 2015 under registered number 505420. The Transferee’s
registered office is at 2nd Floor, Block 3, The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge,
Dublin 4, Ireland.
The Transferee, is based in Dublin with branch offices in the UK and select EU locations.
It was formed and authorised by the Central Bank of Ireland to write Class 14 (Credit) and
Class 15 (Surety) business. Recently, the Transferee was authorised by the Central Bank
of Ireland to write all classes of business (excluding Class 18). The Transferee has an
“A” rating from Standard & Poor’s.
The Company is a private limited company incorporated and governed by the laws of
Gibraltar. The Company was incorporated on 7th April, 2015 under number 112869. The
Company's registered office is First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, Gibraltar.
The Company is authorised by the Gibraltar Financial Services Commission to carry on
insurance business pursuant to the Financial Services (Insurance Companies) Act of
Gibraltar. The Company writes motor insurance business covering policyholders in the
United Kingdom Ireland, and Romania (through its branch office in Romania), and
contractor’s liability business (“Dommage Ouvrage”) in France.
What will transfer?
All of the general insurance policies underwritten by the Company covering policyholders
situated in Romania (“the Transferring Policies”).

In addition, certain excess of loss reinsurance contracts (“XOL Contracts”) covering the
business to be transferred will be novated/transferred so that the Transferee will assume
the benefit of this reinsurance with respect to the Transferring Policies.
All of the assets and liabilities and rights and obligations of the Company in respect of the
Transferring Policies will also transfer to the Transferee at the same time.
Why is the transfer happening?
We are proposing the Transfer as a result of the UK’s decision to leave (which also
includes Gibraltar) the European Union (commonly known as “Brexit”). As a consequence
of Brexit, a likely scenario (also known as a “Hard Brexit”) is that the Company will lose
its rights under European Union law to continue to do insurance business across the
European single market. These rights under European Union law are known as
“passporting rights”. There have been concerns that following a Hard Brexit the Company
will not be able to continue to service policyholders and claimants in Romania in line with
applicable regulatory rules.
We are therefore implementing the Transfer in anticipation of the UK (and consequently
Gibraltar) leaving the European Union in order to ensure we can continue to service
policyholders and claimants after Brexit. It aims to have minimal impact on policyholders.
Consequently, we are proposing to effect the Transfer to Arch Insurance (EU) dac another
insurance company, incorporated in Ireland (which is part of the European Union) and
authorised by and subject to the supervision of the Central Bank of Ireland. In the
Company’s opinion there is no material prejudice to any of Company’s policyholders and
whilst we do not therefore envisage any objection to the proposed transfer, the alternative
if the transfer is not approved would be for the Company to continue to make claims
payments under policies issued by the Company, which as explained above, we are
concerned may not be possible in the event of a Hard Brexit.
When would the proposed transfer happen?
In order to become effective the proposed Transfer will need to be approved by the
Gibraltar Financial Services Commission.
How will the transfer be effected?
As mentioned above, the proposed transfer is subject to regulatory approval from the
Gibraltar Financial Services Commission. The Company will transfer all insurance policies
covering policyholders situated in Romania to the Transferee. An application to the
Gibraltar Financial Services Commission has already been submitted. The business will
be transferred pursuant to Part II of Schedule 10 of the Financial Services (Insurance
Companies) Act 1987 (as amended) of Gibraltar. The Transfer will be effected by the
execution of an “Instrument of Transfer” (“the Instrument”) under the Laws of Gibraltar.

The Instrument will secure the continuation of the terms and conditions of the policies,
and the rights and obligations of the policyholders. Therefore, any legal proceedings
commenced by or against the Company will be continued by or against the Transferee
and as from the effective date of the Transfer, all policies will be underwritten by the
Transferee.
Will my policy be affected?
If the proposals are approved then there will be no changes to the premiums, benefits,
and terms and conditions of any of the Company’s policies the subject of the Transfer.
We are not making any changes to how a policy is administered as part of the proposed
transfer to the Transferee; policies will continue to be serviced by the respective third
parties to whom the Company delegates certain claims handling and other functions.
Our obligations to you will not change but your policy and/or claim will transfer to Arch
Insurance (EU) dac.
Valid claims will therefore continue to be paid although the party liable to make payment
will be the Transferee, rather than the Company as the entity that originally issued the
policy.
Any costs involved in the Transfer will be met by the Company.
Whilst there will be no material change to the way in which policyholders or those with an
interest in a Company policy will be treated, all policyholders or those with an interest in
a Company policy have the legal right (but are not obliged) to object or make
representations about the proposed transfer to the Financial Services Commission in
Gibraltar. How to do this is explained below.
How to find further information about the transfer
Whilst you do not need to take any action, if you have questions regarding the transfer
you can write to:
Email – Paul.Cole@artexrisk.gi
Paul Cole, First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, Gibraltar.
You can also find further information on the Company’s website below:
https://www.watfordre.com/international-insurance/

What should you do if you have an objection to the transfer?
The Transfer is conditional upon the receipt of approval from the Gibraltar Financial
Services Commission. Every policyholder has the legal right to object or make
representations about this proposed transfer to the Gibraltar Financial Services
Commission. If they wish to do so, they should write explaining the reasons why to The
Gibraltar Financial Services Commission, Insurance Division at Suite 3, Ground Floor,
Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar within 60 days. The Gibraltar Financial
Services Commission can also be contacted by telephone (+350) 200 40283, by fax
(+350) 200 40282, and their website address is www.gfsc.gi The Gibraltar Financial
Services Commission will not make a decision on the application until after considering
such representations and will publish their decision thereafter.
A copy of this ‘Statement of Particulars’ of the proposed transfer (“the Particulars”) is
available for inspection at First Floor, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, Gibraltar
between the hours of 0930 and 1700, from Monday to Friday for a period of thirty days
from the date of publication of the Notice. A copy of the Particulars may also be obtained
free
of
charge
by
going
to
the
following
website
address
https://www.watfordre.com/international-insurance/,
alternatively,
by
emailing
info@watfordre.com or by contacting Hassans International Law Firm (the solicitors
acting for the Company) at email nigel.feetham@hassans.gi or telephone 00350
20079000, quoting reference “NFeetham/Watford”.

LEGEA DIN 1987 PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE (COMPANII DE ASIGURĂRI) Anexa
10, partea II
NOTIFICARE PRIVIND CEREREA DE TRANSFER A PORTOFOLIULUI DE ASIGURĂRI
GENERALE
În conformitate cu partea a II a din Anexa 10 din Legea 1987 privind Serviciile Financiare
(Companii de Asigurări) din Gibraltar, Watford Insurance Company Europe Limited (denumită în
continuare„Societatea"), societate de asigurări înmatriculată în Gibraltar cu numărul 112869,
notifică prin prezenta că la data de 25 iulie 2019, Societatea a depus o cerere în atenția Comisiei
de Servicii Financiare din Gibraltar, solicitând din partea autorității de reglementare din Gibraltar,
aprobarea transferului tuturor drepturilor și obligațiilor sale decurgând din toate polițele de
asigurare subscrise de Societate, acoperind asigurați din România, sau în legătură cu care
Societatea are o obligație de despăgubire, către Arch Insurance (EU) dac („Cesionarul"), o
societate de asigurări înmatriculată în Irlanda cu numărul de înmatriculare 505420.
Societatea și Cesionarul vor încheia un Contract de Transfer al Portofoliului și acesta va
prevedea că transferul garantează continuarea de către sau împotriva Cesionarului, a oricăror
acțiuni în justiție inițiate de sau împotriva Societății care au ca obiect aceste drepturi și obligații.
Transferul este condiționat de primirea aprobării din partea Comisiei de Servicii Financiare din
Gibraltar. O copie a „Prezentării Condițiilor Specifice" ale transferului propus („Condițiile
Specifice") va fi disponibilă în vederea consultării la etajul I, Grand Ocean Plaza, Ocean Village,
Gibraltar, între orele 09:30 și 17:00, de luni până vineri pentru o perioadă de treizeci de zile de la
data publicării prezentei Notificări. O copie a Condițiilor Specifice poate fi de asemenea obținută
gratuit, prin accesarea următoarei pagini de internet https://www.watfordre.com/internationalinsurance/ sau, alternativ, prin trimiterea unui e-mail la adresa info@watfordre.com. Declarațiile
privind transferul pot fi trimise către Comisia de Servicii Financiare din Gibraltar, Divizia de
Asigurări la Camera 3, Parter, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar sau prin e-mail la
adresa commsandinationalationalaffairs@gfsc.gi . Aceste declarații trebuie întocmite și primite
înainte de expirarea termenului de 60 de zile de la data publicării acestei Notificări. Comisia de
Servicii Financiare poate fi de asemenea contactată prin telefon (+350) 200 40283, prin fax (+350)
200 40282, iar pagina de internet a acesteia este www.fsc.gi. Comisia de Servicii Financiare nu
va lua o decizie cu privire la cerere decât după analiza acestor declarații și va publica decizia
ulterior.
Datat 25 iulie 2019
Watford Insurance Company Europe Limited.
Înmatriculată în Gibraltar: Nr. 112869
Adresa: Grand Ocean Plaza etajul 1, Ocean Village, Gibraltar

Prezentarea Condițiilor Specifice ale transferului de portofoliu propus
Introducere
Watford Insurance Company Europe Limited („Societatea") propune transferul tuturor
politelor de asigurare subscrise de Societate acoperind asigurații din România către Arch
Insurance (EU) dac („Cesionarul"), o societate înmatriculată în Irlanda („Transferul").
Această Prezentare a Condițiilor Specifice precizează care este portofoliul ce va fi
transferat către Cesionar, data propusă pentru realizarea Transferului și motivul pentru
care Societatea și Cesionarul au fost de acord cu Transferul.
Transferul este supus aprobării de către autoritatea de reglementare din Gibraltar,
Comisia de Servicii Financiare din Gibraltar.
Prezentul document prezintă condițiile specifice ale Transferului propus.
Cesionarul, Arch Insurance (EU) dac (denumită anterior Arch Mortgage Insurance dac),
este o societate privată înmatriculată în conformitate cu și guvernată de legislația din
Irlanda. Societatea a fost înființată la data de 20 octombrie 2015, cunumărul de
înregistrare 505420. Sediul social al Cesionarului este la etajul 2, Corp 3, The Oval, 160
Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda.
Cesionarul are sediul în Dublin și deține sucursale în Marea Britanie și alte locații
selectate din UE. Societatea a fost înființată și autorizată de către Banca Centrală a
Irlandei să subscrie riscuri asociate cu activitățile incluse în Clasa 14 (Credite) și Clasa
15 (Garanții). Recent, Cesionarul a fost autorizat de către Banca Centrală a Irlandei să
subscrie toate clasele de activități (cu excepția Clasei 18). Cesionarul a primit calificativul
„A" de la agenția de rating Standard & Poor's.
Societatea este o societate cu răspundere limitată înmatriculată în conformitate cu și
guvernată de legile din Gibraltar. Societatea a fost înființată la data de 7 aprilie 2015 sub
numărul 112869. Sediul social al Societății este situat la Etajul 1, Grand Ocean Plaza,
Ocean Village, Gibraltar. Societatea este autorizată de Comisia de Servicii Financiare din
Gibraltar să desfășoare activități de asigurare în conformitate cu Legea privind Serviciile
Financiare din Gibraltar. Societatea subscrie portofolii de asigurări de răspundere civilă
auto care acoperă asigurați din Marea Britanie, Irlanda și România (prin intermediul
sucursalei sale din România) și de răspundere profesională pentru lucrări de construcții
(„Dommage Ouvrage") în Franța.
Ce se va transfera?
Toate polițele de asigurări generale subscrise de către Societate pentru asigurații din
România („Polițele Transferate").

În plus, anumite contracte de reasigurare de tip excedent de daună („Contracte excedent
de daună") care acoperă portofoliul ce urmează a fi transferat vor fi novate / transferate
astfel încât Cesionarul să își asume beneficiul acestei reasigurări în ceea ce privește
Polițele Transferate.
Toate activele și pasivele precum și drepturile și obligațiile Societății în ceea ce privește
Polițele Transferate vor fi de asemenea transferate către Cesionar, în mod simultan.
De ce se realizează transferul?
Propunerea noastră de transfer este e consecință a deciziei Marii Britanii (care include și
Gibraltarul) de a părăsi Uniunea Europeană (proces cunoscut sub denumirea de
„Brexit"). Ca urmare a Brexit-ului, una dintre situațiile (cunoscută și sub denumirea de
„Hard Brexit") cu care este posibil să ne confruntăm este aceea că Societatea își va
pierde drepturile conferite de legislația Uniunii Europene de a continua să desfășoare
activități de asigurări pe piața unică europeană. Aceste drepturi conferite de legislatia
Uniunii Europene sunt cunoscute sub denumirea de „drepturi de pașaportare". Au existat
temeri că, în eventualitatea unui Hard Brexit, Societatea nu va mai putea continua să își
presteze serviciile în beneficiul asiguraților și persoanelor care formulează cereri de
despăgubire din România, în conformitate cu reglementările aplicabile.
Prin urmare, Transferul este implementat ca o măsură de anticipare a posibilității ca
Marea Britanie (și, în consecință, Gibraltar) să părăsească Uniunea Europeană, pentru a
ne asigura că vom putea continua să oferim serviciile prestate în beneficiul asiguraților și
al persoanelor care formulează cereri de despăgubire și după Brexit. Obiectivul nostru
este ca acest proces să aibă un impact cât mai redus asupra asiguraților.
Prin urmare, propunem să se efectueze transferul către Arch Insurance (EU) dac, o altă
societate de asigurări, înmatriculată în Irlanda (care face parte din Uniunea Europeană)
și care este autorizată de Banca Centrală a Irlandei și sub supravegherea acesteia. În
opinia Societății, nu există nici un prejudiciu material pentru niciunul dintre titularii de
polițe de asigurare ai Societății și, întrucât nu ne așteptăm, prin urmare, la nici o obiecție
față de transferul propus, în ipoteza în care transferul nu este aprobat, Societatea va
continua să efectueze plăți aferente cererilor de despăgubire formulate în baza polițelor
emise de către Societate, în legătură cu care, după cum am arătat mai sus, există
preocupări că efectuarea acestora nu va mai fi posibilă în cazul unui Hard Brexit.
Când se anticipează că va avea loc transferul propus?
Pentru a intra în vigoare, Transferul propus va trebui să fie aprobat de către Comisia de
Servicii Financiare din Gibraltar.

Cum va fi efectuat transferul?
După cum am arătat mai sus, transferul propus este condiționat de aprobarea de către
autoritatea de reglementare din cadrul Comisiei de Servicii Financiare din Gibraltar.
Societatea va transfera către Cesionar toate polițele de asigurare care acoperă asigurații
din România. A fost deja depusă o cerere adresată Comisiei de Servicii Financiare din
Gibraltar.. Portofoliul va fi transferat în conformitate cu Partea a II-a din Anexa 10 din
Legea 1987 (privind Serviciile Financiare (Companii de Asigurări), cu modificările
ulterioare) din Gibraltar,. Transferul va fi efectuat prin semnarea unui „Act de Transfer"
(„Actul") în conformitate cu legile din Gibraltar. Actul va asigura continuarea aplicării
termenilor și condițiilor prevăzute de polițe, precum și a drepturilor și obligațiilor
asiguraților. Prin urmare, orice acțiune judiciară inițiată de sau împotriva Societății va fi
continuată de către sau împotriva Cesionarului și de la data intrării în vigoare a
Transferului, toate polițele vor fi subscrise de Cesionar.
Polița mea va fi afectată?
În cazul în care cererea este aprobată, atunci nu vor exista modificări ale primelor,
beneficiilor și ale termenilor și condițiilor prevăzute de polițele Societății care fac obiectul
Transferului.
Nu vom opera niciun fel de schimbări în ceea ce privește modul în care polița este
administrată, în cadrul transferului propus către Cesionar; polițele vor continua să fie
administrate de către terții respectivi către care Societatea va delega anumite atribuții de
gestionare a cererilor de despăgubire precum și alte funcții.
Obligațiile noastre față de dumneavoastră nu se vor schimba, însă polițele și / sau cererile
dumneavoastră de despăgubire vor fi transferate către Arch Insurance (EU) dac.
Prin urmare, se va continua efectuarea plăților în baza cererilor de despăgubire valabile
, deși partea care va avea obligația de a efectua plata va fi Cesionarul, și nu Societatea
în calitate de entitate care a emis inițial polița.
Orice costuri generate de Transfer vor fi suportate de Societate.
Deși nu vor exista schimbări semnificative în ceea ce privește modalitatea în care va fi
gestionată relația cu asigurații sau cu persoanele care beneficiază de drepturi cu privire
la o poliță emisă de Societate, toți asigurații sau persoanele care beneficiază de drepturi
cu privire la o poliță emisă de Societate vor avea dreptul legal (dar nu și obligația) de a
formula obiecții sau de a da declarații cu privire la transferul propus, la Comisia de Servicii
Financiare din Gibraltar. Modalitatea în care puteți întreprinde aceste acțiuni este
explicată mai jos.

Cum puteți afla informații suplimentare despre transfer
Deși nu trebuie să luați niciun fel de măsuri, dacă aveți întrebări cu privire la transfer puteți
scrie la:
Adresa de e-mail - Paul.Cole@artexrisk.gi
Paul Cole, Etaj 1, Grand Ocean Plaza, Ocean Village, Gibraltar.
De asemenea, puteți găsi mai multe informații pe pagina de internet a Societății:
https://www.watfordre.com/international-insurance/
Ce trebuie să faceți dacă aveți o obiecție față de transfer?
Transferul este condiționat de primirea aprobării din partea Comisiei de Servicii
Financiare din Gibraltar. Orice asigurat are dreptul legal de a formula obiecții sau de a da
declarații cu privire la acest transfer propus către Comisia de Servicii Financiare din
Gibraltar. În cazul în care un asigurat intenționează să facă acest lucru, acesta trebuie să
se adreseze în scris, , explicând motivele sale, Comisiei de Servicii Financiare din
Gibraltar, Divizia de Asigurări, Camera 3, Parter, Atlantic Suites, Europort Avenue,
Gibraltar, în termen de 60 de zile. De asemenea, Comisia de Servicii Financiare din
Gibraltar poate fi contactată prin telefon (+350) 200 40283, prin fax (+350) 200 40282, iar
pagina de internet a acesteia este www.gfsc.gi. Comisia de Servicii Financiare din
Gibraltar nu va lua o decizie privind cererea decât după analiza acestor declarații și va
publica decizia ulterior.
O copie a acestei „Prezentări a Condițiilor Specifice ale transferului propus" („Condițiile
Specifice") va fi disponibilă în vederea consultării la etajul I, Grand Ocean Plaza, Ocean
Village, Gibraltar, între orele 09:30 și 17:00, de luni până vineri, pentru o perioada de 30
de zile de la data publicării Notificarii. O copie a Condițiilor Specifice poate fi obținută, de
asemenea,
gratuit,
prin
accesarea
următoarei
pagini
de
internet
https://www.watfordre.com/international-insurance/, sau, alternativ, prin transmiterea
unui e-mail la adresa info@watfordre.com sau contactând societatea de servicii civile de
avocați Hassans International Law Firm (avocații care acționează în numele Societății) la
adresa nigel.feetham@hassans.gi sau la numărul de telefon (+350) 200 79000,
menționând referința „NFeetham / Watford".

