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Geachte mevrouw, meneer,  

 

Als gevolg van de interne wettelijke herstructurering van de ondernemingen van de 
gecombineerde AXA XL Divisie van de AXA Groep, zijn de activiteiten van AXA Corporate 
Solutions Assurance ("ACS") overgedragen aan XL Insurance Company SE ("XLICSE") door 
middel van een grensoverschrijdende fusie (de “Fusie”). XLICSE is een in Ierland gevestigde 
verzekeraar die onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland en lid is van de AXA 
Groep. Het doel van de herstructurering was het centraliseren van het kapitaal en de licenties 
van ACS en XLICSE in een juridische entiteit voor een efficiëntere operationele structuur en een 
nog betere serviceverlening aan onze klanten en zakenpartners.  

De Fusie is goedgekeurd door de bevoegde regelgevende autoriteiten en de Ierse Hoge Raad 
en is in werking getreden op 31 december 2019 (de "Ingangsdatum").  

Op de Ingangsdatum nam XLICSE alle activiteiten over van ACS en werd de verzekeraar of 
herverzekeraar van alle verzekeringspolissen die eerder werden afgesloten door ACS. 
Aangezien onze services worden voortgezet als onderdeel van XLICSE, zijn er vanaf de 
Ingangsdatum geen andere wijzigingen in de voorwaarden van onze bestaande polissen of 
dienstverlening aan bestaande polishouders.  

Uw polis wordt onveranderd voortgezet. U hoeft derhalve niets te doen naar aanleiding van 
deze brief.  

Uw polis kan betrekking hebben op meerdere begunstigden die niet specifiek geïdentificeerd 
worden in de polis. We zouden het op prijs stellen als u de begunstigden die niet specifiek 
worden vermeld in de polis, informeert over de Fusie en de inhoud van deze brief.  
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Wij wijzen u erop dat als onderdeel van de Fusie uw persoonsgegevens waarover ACS beschikt, 
zijn overgenomen door XLICSE die uw persoonsgegevens zal gebruiken in overeenstemming 
met de doeleinden zoals uiteen gezet in de Privacyverklaring. Voor meer informatie over het 
gebruik van persoonsgegevens door XLICSE kunt u kijken op deze link: 
https://axaxl.com/privacy-and-cookies. Als u eerder toestemming hebt gegeven aan ACS voor 
het gebruik van uw persoonsgegevens wordt ervan uitgegaan dat deze toestemming ook aan 
XLICSE is gegeven. 

Voor meer informatie of met vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door te 
schrijven aan XL House, 8 St. Stephen's Green, Dublin 2 (ter attentie van Legal Department) of 
te mailen naar EuropeanMergerEnquiries@AXAXL.com of door een bezoek te brengen aan 
onze website: https://axaxl.com/insurance/Information-on-AXA-XL-Consolidation/. 

Hoogachtend  

 

 

 

Laurent Verheyen 
CEO 


