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1. Czym jest Brexit?
n Brexit to potencjalne wyjście Wielkiej Brytanii, w tym Gibraltaru, z Unii Europejskiej.
2. Czy dotyczy to 4Life Direct?
n 4Life Direct sp. z o.o. rozpoczęło działalność w Polsce w 2008 r. jako pośrednik ubezpieczeniowy związany
z ubezpieczycielem Red Sands Life. 4Life Direct Sp. z o.o. jest polską firmą działającą na terenie Unii
Europejskiej i będzie nadal zapewniać doskonałą obsługę Klientom teraz i w przyszłości, w miarę rozwoju
działalności.
3. Czy dotyczy to Red Sands Life?
n Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited („Red Sands Life”) jest firmą ubezpieczeniową
zarejestrowaną na Gibraltarze pod numerem 101001. Oznacza to, że gdyby Wielka Brytania wycofała się z Unii
Europejskiej, Red Sands Life także byłby objęty Brexitem. W związku z tym, Ubezpieczyciel Red Sands Life
przeniesie się na Maltę, w ramach UE po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia. Red Sands Life będzie nadal
obsługiwać dotychczasowych klientów mieszkających w UE, podobnie jak osoby mieszkające w Polsce, zgodnie
z zleceniamiopublikowanym przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów
Emerytalnych w dniu 19 lutego 2019 r., z uwzględnieniem ewentualnych wytycznych Komisji Nadzoru
Finansowego. Zapewniamy, że ochrona ubezpieczeniowa Klientów będzie cały czas ważna, składki i korzyści
wynikające z polis, które posiadają Klienci, nie ulegną żadnym zmianom.

4. Co to oznacza dla Klientów?
n Prawa Klientów wynikające z posiadania ochrony ubezpieczeniowej, w tym świadczenia, polisa ubezpieczeniowa ani składki nie ulegną zmianie. Wszystkie świadczenia z polisy ubezpieczeniowej zostaną wypłacone
na czas i w wysokości zgodnej z umową. W trakcie tego procesu relokacji Red Sands Life
i 4Life Direct zamierzają nadal zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta i ochrony dla Twoich bliskich.
Nie musisz podejmować żadnych działań. Będziemy Cię informować o postępach.
5. Co robi w tej sytuacji Red Sands Life?
n Ubezpieczyciel Red Sands Life przeniesie się na Maltę znajdującą się w ramach UE, po uzyskaniu
odpowiedniego zezwolenia. Red Sands Life będzie nadal obsługiwać dotychczasowych klientów mieszkających
na terenie UE, podobnie jak osoby mieszkające w Polsce, zgodnie z zaleceniem opublikowanym przez
Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych w dniu 19 lutego 2019 r.,
z uwzględnieniem ewentualnych wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. Red Sands robi wszystko,
aby chronić prawa i interesy swoich klientów.
6. Co stanie się z moją polisą?
n Twój numer polisy pozostanie taki sam, a Twoje prawa, ochrona ubezpieczeniowa, składki i świadczenia nie
ulegną zmianie. W trakcie procesu relokacji Red Sands Life i 4Life Direct zamierzają nadal zapewniać
najwyższy poziom obsługi klienta i ochrony Twoich bliskich. Nie musisz podejmować żadnych działań.
Będziemy Cię informować o postępach.
7. Jakie zmiany będą wprowadzane w Red Sands Life?
Odpowiedź znajdziesz w punkcie 3 („Czy dotyczy to Red Sands Life?”), w którym znajdziesz więcej szczegółów
związanych z planami Red Sands wynikających z Brexit.

n

8. Jakie zmiany będą wprowadzane w 4Life Direct Sp. z o.o.?
n 4Life Direct posiada spółki zarejestrowane w każdym kraju, w którym prowadzi działalność, dlatego Brexit
nie ma na nie wpływu. 4Life Direct będzie nadal zapewniać najwyższy poziom obsługi wszystkim klientom
teraz i w przyszłości.
(prosímy odwrócić)

9. Dlaczego Red Sands przenosi się na Maltę?
n Red Sands Life przeniesie się na Maltę, aby pozostać na terenie UE, pod warunkiem uzyskania zgody organu
nadzoru. Dzięki temu obecne i przyszłe osoby ubezpieczone będą mogły nadal korzystać z korzyści i ochrony
oferowanych przez Red Sands Life. Zmiana ta jest odpowiedzią na decyzję mieszkańców Wielkiej Brytanii
o opuszczeniu Unii Europejskiej (UE) (powszechnie znanej jako „Brexit”). Proces Brexit może doprowadzić
do opuszczenia przez Wielką Brytanię UE w dniu 29 marca 2019 r. Osoby ubezpieczone nie muszą
podejmować żadnych działań.
10. Dlaczego Red Sands wybrało Maltę jako nową siedzibę europejską?
n Decyzja Red Sands Life o przeprowadzce na Maltę została podjęta z wielu powodów oraz po dokładnym
przejrzeniu innych możliwych lokalizacji. Malta jest kluczowym członkiem Unii Europejskiej, ma stabilną
gospodarkę, jest doświadczonym i szanowanym regulatorem ubezpieczeń i jest ośrodkiem usług finansowych.
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