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1. Co je Brexit?
n Jako Brexit je označováno ukončení členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, včetně
Gibraltaru, („UK“) v Evropské unii („EU“).
2. Ovlivní Brexit společnost 4Life Direct Insurance Services s.r.o.?
n Společnost 4Life Direct Insurance Services s.r.o. („4Life Direct“) zahájila svou činnost v Praze v roce 2012 jako
pojišťovací zprostředkovatel společnosti Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited („Red Sands Life“).
Společnost 4Life Direct jakožto zprostředkovatel životního pojištění v České republice, která je součástí Evropské
unie, bude i nadále poskytovat zákazníkům vynikající služby.
3. Jak Brexit ovlivní společnost Red Sands Life?
n Společnost Red Sands Insurance Company (Europa) Limited („Red Sands Insurance“), registrovaná na Gibraltaru
pod číslem společnosti 87598, v současné době převádí již uzavřené pojistné smlouvy na společnost Red Sands
Life, pojišťovnu registrovanou na Gibraltaru pod číslem společnosti 101001, která podle části II., dodatku 10.
zákona o finančních službách z roku 1987 přesouvá své sídlo na Maltu, která je členem Evropské unie. Společnost
Red Sands Life tak bude nadále podléhat dozoru příslušných regulačních orgánů EU.
n Společnost Red Sands Life bude nadále poskytovat služby svým stávajícím klientům, kteří žijí v EU, včetně klientů,
kteří žijí v České republice, a to v souladu s platnou českou legislativou, doporučením vydaným Evropským
orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění ze dne 19. února 2019 (k dispozici v anglickém
jazyce zde: https://eiopa.europa.eu/Publications/Standards/EIOPA-BoS-19-040_Recommendation_Brexit_final.pdf)
a na základě pokynů České národní banky. Naším záměrem je zajistit, aby v důsledku Brexitu nedošlo k žádným
změnám ve Vašem pojištění, zejména ve výši pojistného a ve výhodách, které v současné době využíváte.
4. Co tato situace znamená pro Vás?
n Vaše pojištění zůstává bez jakýchkoliv změn, tj. číslo Vaší pojistné smlouvy, pojistné a podmínky pojistné smlouvy
zůstávají stejné. V průběhu procesu přesouvání společnosti Red Sands Life na Maltu mají společnosti 4Life Direct
i Red Sands Life v úmyslu nadále poskytovat zákazníkům nejvyšší úroveň služeb a ochranu jejich blízkých. Z Vaší
strany se touto situací nic nemění a nemusíte podnikat žádné kroky pro zachování Vaší pojistné ochrany.
5. Jak bude Red Sands Life situaci ohledně Brexitu řešit?
n Pojišťovna Red Sands Life se stěhuje na Maltu, která je členem EU a bude podléhat dozoru příslušných regulačních
orgánů. Společnost Red Sands Life bude nadále poskytovat služby svým existujícím klientům, kteří žijí v EU,
včetně klientů, kteří žijí v České republice, a to v souladu s platnou českou legislativou, doporučením vydaným
Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění dne 19. února 2019 a na základě pokynů
České národní banky. Společnost Red Sands Life udělá všechno pro to, aby chránila práva a zájmy jejích klientů.
6. Co se stane s Vašimi pojistnými smlouvami uzavřenými s pojišťovnou Red Sands Life?
n Jak jsme již uvedli výše, Vaše pojištění zůstává bez jakýchkoliv změn, tj. číslo Vaší pojistné smlouvy, pojistné
a podmínky pojistné smlouvy zůstávají stejné. V průběhu procesu přesouvání společnosti Red Sands Life na Maltu
mají společnosti 4Life Direct i Red Sands Life v úmyslu nadále poskytovat zákazníkům nejvyšší úroveň služeb
a ochranu jejich blízkých. Z Vaší strany se touto situací nic nemění a není z Vaší strany vyžadována žádná aktivita.
O dalším postupu v souvislosti s Brexitem Vás budeme informovat.
7. Jaké změny nastaly či nastanou ve společnosti Red Sands Life v důsledku Brexitu?
Podívejte se, prosím, na odpověď na otázku č. 3 výše „Jak Brexit ovlivní společnost Red Sands Life”, v níž naleznete
bližší informace ohledně plánů společnosti Red Sands Life spojených s Brexitem.

n

8. Jaké změny nastaly či nastanou ve společnosti 4Life Direct v důsledku Brexitu?
n Společnost 4Life Direct je pojišťovacím zprostředkovatelem se sídlem na Slovensku, která na území České republiky
zprostředkovává pojištění prostřednictvím svého odštěpného závodu. Společnost 4Life Direct bude jménem
společnosti Red Sands Life nadále poskytovat služby stávajícím pojistníkům a osobám uplatňujícím pojistné nároky
v souladu se smlouvami, které existovaly k datu Brexitu, aby pojistníci nebyli bez vlastního zavinění negativně
ovlivněni nastalou situací.

(prosím otočte)

9. Proč se společnost Red Sands Life stěhuje na Maltu?
n Tento krok je reakcí na Brexit. Společnost Red Sands Life přesouvá své sídlo na Maltu, aby nadále zůstala v EU,
jako subjekt podléhající dohledu příslušných regulačních orgánů EU. Tento přesun zajistí, že současní i budoucí
klienti budou moci i nadále využívat výhod a ochrany, které nabízí společnost Red Sands Life. Od Vás není
v souvislosti s převodem pojištění ze společnosti Red Sands Insurance na společnost Red Sands Life
a s přemístěním sídla Red Sands Life na Maltu vyžadována žádná aktivita.
10. Proč si společnost Red Sands Life vybrala Maltu jako své nové evropské sídlo?
n Rozhodnutí společnosti Red Sands Life přestěhovat se na Maltu bylo přijato z různých důvodů, po důkladném
posouzení všech možných lokalit. Malta byla vybrána, protože je klíčovým členem Evropské unie, má stabilní
ekonomiku, zkušeného a dobře respektovaného pojišťovacího regulátora a je centrem finančních služeb.
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