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1. Mi az a Brexit?
n A Brexit az Egyesült Királyság, és vele együtt Gibraltár potenciális kilépése az Európai Unióból.
2. A 4Life Direct érintett?
n A 4Life Direct Kft. a 2012-es évtől bejegyzett és jogszerűen működő társaság Magyarországon, és ettől
az évtől kezdte meg működését a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited (továbbiakban:
Red Sands Life) vállalat függő ügynökeként. A 4Life Direct Kft. a 4Life International Group Limited
tulajdonában álló társaság, mely máltai székhelyű, és melynek az Európai Unió több országában is van
leányvállata. A 4Life Direct Kft. a jövőben is folytatni kívánja kimagasló szolgáltatásai nyújtását ügyfelei
számára.
3. A Red Sands Life érintett?
n A Red Sands Life egy biztosító vállalat, amely székhelye Gibraltáron került bejegyzésre a 101001-es
cégnyilvántartási szám alatt, amely azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése a
Red Sands Life működésére is hatással van. A Red Sands Life biztosító társaság emiatt Máltára költözik, ami
továbbra is az Európai Unió tagja, és működésére a máltai székhelyre történő bejegyzést követően a máltai
törvényeket alkalmazza, amely természetesen magában foglalja az Európai Unió vonatkozó szabályzatait,
jogszabályait. A Red Sands Life a továbbiakban is megszakítás nélkül, folyamatosan vállalja az Európai
Unióban élő ügyfelei, így magyarországi ügyfelei után a kockázatot és teljesíti a biztosítási szerződéseiben
vállalt kötelezettségeit, az Európai Biztosítás és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2019. február 19-én közzétett
ajánlásának megfelelően. A biztosításának tartalma, az abban foglalt feltételek továbbra is változatlanok
maradnak, így élvezheti a prémium szolgáltatásokat a jövőben is a szabályzatnak megfelelően.

4. Ez mit jelent az ügyfelek számára?
n Jogilag változás nem történik a biztosításával kapcsolatban. Minden összeg, ami a biztosítási szerződése szerint
Önnek járna, a biztosítási szerződésben foglalt határidőben kifizetésre kerül az Ön részére. A költözési folyamat
során a Red Sands Life és a 4Life Direct Kft. is folytatja az ügyfelei kimagasló szintű kiszolgálását. Önnek
további teendője nincsen, a folyamatról informálni fogjuk.
5. Mit tesz a Red Sands Life?
A Red Sands Life Máltára helyezi át székhelyét, amely az EU tagállama, a máltai törvények lesznek rá
irányadóak, az Európai Unió jogszabályaival egyetemben. A Red Sands Life a továbbiakban is vállalja az
Európai Unióban élő ügyfelei, így magyarországi ügyfelei után a kockázatot és teljesíti a biztosítási
szerződéseiben vállalt kötelezettségeit, az Európai Biztosítás és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2019. február
19-én közzétett ajánlásának megfelelően. A Red Sands továbbra is mindent megtesz az ügyfelei érdekében.

n

6. Mi történik a szerződésemmel?
n A szerződésének száma nem változik, és a szolgáltatásokban sem történik változás. A költözési folyamat során
a Red Sands Life és a 4Life Direct Kft. is folytatja az ügyfelei kimagasló szintű kiszolgálását. Önnek további
teendője nincsen, a folyamatról informálni fogjuk.
7. Milyen változások érintik a Red Sands Life-t?
n Kérjük olvassa el a 3-as pontot „A Red Sands Life érintett?” címmel a Red Sands Life Brexit terveivel
kapcsolatban.

8. Milyen változások érintik a 4Life Direct Kft.-t?
n A 4Life Direct Kft. az EU-ban regisztrált vállalat, így a Brexit a működését nem érinti. A 4Life Direct Kft.
változatlanul folytatja a legmagasabb szintű ügyfélszolgáltatásait minden ügyfele számára.

(Kérjük, fordítson!)

9. A Red Sands Life miért költözik Máltára?
n A Red Sands Life Máltára költözik, hogy továbbra is az Európai Unió területén maradjon, az ottani
jogszabályoknak megfelelően. Így a jelenlegi és jövőbeli biztosítottak továbbra is élvezni tudják
a Red Sands Life által nyújtott védelmet. A lépés az Egyesült Királyság lakosainak döntése miatt
szükséges, akik úgy döntöttek, hogy kilépnek az Európai Unióból (EU). A Brexit eredményeként az Egyesült
Királyság 2019. március 29-én kilép az EU-ból. A biztosítottaknak semmilyen teendőjük nincs emiatt.
10. Miért választotta új európai székhelyének Máltát a Red Sands Life?
n A Red Sands Life Máltára való költözése számos lehetséges helyszín megvizsgálása után született meg.
Málta stabil tagja az Európai Uniónak, fejlett gazdasággal, valamint nagy tapasztalattal rendelkezik
a biztosítási szabályok és pénzügyi szolgáltatások területén.

A 4Life Direct Kft. székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. (Magyarország), a Cégbíróságon a 01-09-989231-es nyilvántartási
szám alatt szerepel, a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited biztosító függő ügynökeként, annak nevében jár el. A biztosító
és a 4Life Direct Kft. a tevékenységét a Magyar Nemzeti Banknak bejelentve végzi. A biztosító termékei megfelelnek az összes érvényben
lévő magyar és uniós biztosítási követelménynek.

