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1. Čo je Brexit?
n Ako Brexit je označované ukončenie členstva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severního Irska, vrátane
Gibraltáru, („VB“) v Európskej únii („EÚ“).
2. Ovplyvní Brexit spoločnosť 4Life Direct Insurance Services s.r.o.?
n Spoločnosť 4Life Direct Insurance Services s.r.o. („4Life Direct“) pôsobí na Slovensku od roku 2014 ako agent
spoločnosti Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited („Red Sands Life“). 4Life Direct je
sprostredkovateľom životného poistenia v Slovenskej republike, ktorá je súčasťou Európskej únie, a preto bude
naďalej poskytovať zákazníkom vynikajúce služby.
3. Ovplyvní Brexit Red Sands Life?
Spoločnosť Red Sands Insurance Company (Europe) Limited („Red Sands Insurance“), registrovaná na Gibraltári
pod číslom spoločnosti 87598, v súčasnosti prevádza už uzavreté poistné zmluvy na spoločnosť Red Sands Life,
ktorá je poisťovňou registrovanou na Gibraltári pod číslom spoločnosti 101001. Podľa časti II, dodatku 10.
zákona o finančných službách z roku 1987 poisťovňa Red Sands Life premiestňuje svoje sídlo na Maltu, ktorá je
členom EÚ, a bude podliehať jej regulačným orgánom. Spoločnosť Red Sands Life bude naďalej poskytovať
služby svojim existujúcim klientom, ktorí žijú v EÚ, vrátene tých, ktorí žijú na Slovensku, v súlade
s platnými slovenskými právnymi predpismi, odporúčaním vydaným Európskym orgánom pre poisťovníctvo a
dôchodkové poistenie zamestnancov dňa 19. februára 2019 (k dispozícii v anglickom jazyku na
https://eiopa.europa.eu/Publications/Standards/EIOPA-BoS-19-040_Recommendation_Brexit_final.pdf) a na základe
pokynov Národnej banky Slovenska. Naším zámerom je zabezpečiť, aby Vaše poistné krytie zostalo platné, aby
nedošlo k žiadnej zmene Vášho poistného a Vašich výhod, ktoré máte v rámci Vašich poistných zmlúv v súčasnosti.

n

4. Čo znamená Brexit pre klientov?
n Vaše poistenie zostáva bez akýchkoľvek zmien, t. j. číslo Vašej poistnej zmluvy, poistné a poistné podmienky
zostávajú rovnaké. V priebehu tohto procesu premiestňovania sídla spoločnosti Red Sands Life na Maltu majú Red
Sands Life a 4Life Direct v úmysle aj naďalej poskytovať najvyššiu úroveň služieb zákazníkom a ochranu pre
Vašich blízkych. Od Vás nie je v tejto súvislosti vyžadovaná žiadna aktivita. O ďalšom postupe Vás budeme
informovať.
5. Ako reaguje Red Sands Life na Brexit?
n Poisťovňa Red Sands Life premiestňuje svoje sídlo na Maltu, ktorá je členom EÚ a bude podliehať jej regulačným
orgánom. Spoločnosť Red Sands Life bude naďalej poskytovať služby svojim existujúcim klientom, ktorí žijú
v EÚ, vrátane tých, ktorí žijú na Slovensku, v súlade s platnými slovenskými právnymi predpismi, odporúčaním
vydaným Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov dňa 19. februára 2019
a na základe pokynov Národnej banky Slovenska. Red Sands Life urobí všetko pre to, aby chránila práva a záujmy
jej klientov.
6. Čo sa stane s mojimi poistnými zmluvami uzavretými s poisťovňou Red Sands Life?
n Vaše poistenie zostáva bez akýchkoľvek zmien, t. j. číslo Vašej poistnej zmluvy, poistné a poistné podmienky
zostávajú rovnaké. V priebehu tohto procesu premiestňovania sídla spoločnosti Red Sands Life na Maltu majú
spoločnosti Red Sands Life a 4Life Direct v úmysle aj naďalej poskytovať najvyššiu úroveň služieb zákazníkom
a ochranu Vašich blízkych. Od Vás nie je v tejto súvislosti vyžadovaná žiadna aktivita. O ďalšom postupe Vás
budeme informovať.
7. Aké zmeny plánuje spoločnosť Red Sands Life v súvislosti s Brexitom?
n Prosím, pozrite sa na odpoveď na otázku č. 3 „Ovplyvní Brexit Red Sands Life?“ kde nájdete informácie
ohľadom plánov spoločnosti Red Sands Life v súvislosti s Brexitom.
8. Aké zmeny plánuje spoločnosť 4Life Direct v súvislosti s Brexitom?
n Spoločnosť 4Life Direct je registrovaná na Slovensku ako sprostredkovateľ poistenia spoločnosti Red Sands
Life od roku 2014 a preto nie je Brexitom ovplyvnená. Spoločnosť 4Life Direct bude v mene spoločnosti
Red Sands Life naďalej poskytovať všetkým klientom najvyššiu úroveň služieb.
(otočte stranu, prosím)

9. Prečo spoločnosť Red Sands Life premiestňuje svoje sídlo na Maltu?
n Spoločnosť Red Sands Life premiestňuje svoje sídlo na Maltu, aby aj v prípade Brexitu zostala v EÚ, ako
subjekt podliehajúci regulačným orgánom EÚ. Toto premiestnenie sídla zaistí, že bez ohľadu na Brexit budú
môcť súčasní i budúci poistenci naďalej využívať výhody a ochranu, ktoré ponúka spoločnosť Red Sands
Life. Od Vás nie je v súvislosti s premiestnením sídla spoločnosti Red Sands Life na Maltu vyžadovaná
žiadna aktivita.
10. Prečo si spoločnosť Red Sands Life vybrala Maltu ako svoje nové európske sídlo?
n Rozhodnutie spoločnosti Red Sands Life presťahovať sa na Maltu bolo prijaté z rôznych dôvodov,
po dôkladnom posúdení všetkých možných lokalít. Malta bola vybraná, pretože je kľúčovým členom
Európskej únie, má stabilnú ekonomiku, skúseného a rešpektovaného poisťovacieho regulátora a je centrom
finančných služieb.
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