
 

 

ZAWIADOMIENIE O PRZENIESIENIU PORTFELA UBEZPIECZEŃ 

MetLife Europe Insurance DAC („MetLife Insurance”), irlandzkie towarzystwo ubezpieczeń 

z siedzibą pod adresem: 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irlandia, zarejestrowane pod 

numerem 472350 w urzędzie rejestracji spółek (ang. Companies Registration Office), niniejszym 

zawiadamia, że zamierza przenieść do polskiego towarzystwa ubezpieczeń Nationale-

Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, 

wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000647311, swoje aktywne umowy 

ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego, obejmujące m.in. wskazane poniżej umowy 

ubezpieczenia, które zostały zawarte na podstawie swobody świadczenia usług i dotyczą ryzyka 

ubezpieczających posiadających stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce: 

 

 Aktywni na co dzień 

 Twoja Asekuracja 

 Wsparcie Szpitalne Plus 

 Ochrona na Wypadek 

 Ochrona Zdrowia 

 Razem Bezpieczniej 

 Pomoc w Chorobie 

 Razem w Chorobie 

 Pomoc po Wypadku 

 MetLife Sprawdzona Ochrona 

 Bezpieczna Podróż 

 Twoja Ochrona NW  

 Ochrona na jutro 

 

Przeniesienie, o którym mowa powyżej, będzie skuteczne pod warunkiem jego zatwierdzenia 

przez Wysoki Trybunał (ang. High Court) w Irlandii. Przeniesienie nie spowoduje zmiany 

jakichkolwiek warunków przenoszonych umów ubezpieczenia zawartych przez MetLife 

Insurance, z zastrzeżeniem obecnie obowiązujących warunków. Dodatkowe informacje na temat 

przeniesienia można uzyskać na stronie  www.metlife.eu lub www.nn.pl lub poprzez zwykły punkt 

kontaktowy. 

Wysoki Trybunał w Irlandii rozważy zatwierdzenie przeniesienia podczas rozprawy hybrydowej 

(co oznacza, że rozprawa zostanie przeprowadzona jednocześnie fizycznie i zdalnie) o godzinie 

11:00 rano czasu GMT w dniu 22 marca 2023 r. Rozprawa przed Wysokim Trybunałem w Irlandii 

odbędzie się w języku angielskim i wszelkie pisma kierowane do Trybunału muszą być składane 

w języku angielskim.  Jeżeli są Państwo ubezpieczającym w ramach umowy ubezpieczenia 

podlegającej przeniesieniu, o którym mowa powyżej, zgodnie z prawem irlandzkim mają Państwo 



 

 

prawo być wysłuchani i mogą Państwo pojawić się na rozprawie osobiście pod adresem Four 

Courts, Dublin 7, Irlandia, zdalnie za pośrednictwem wirtualnej sali rozpraw Wysokiego Trybunału 

lub za pośrednictwem radcy prawnego lub adwokata występującego osobiście lub zdalnie. Każda 

osoba, która zamierza w ten sposób się pojawić, oraz każdy ubezpieczający, który sprzeciwia się 

przeniesieniu i pragnie zaprotokołować ten sprzeciw, ale nie zamierza pojawić się w ten sposób, 

powinien złożyć sprzeciw na piśmie na adres: McCann FitzGerald LLP, solicitors for MetLife 

Insurance, (Ref: SEB/DDOC), Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland lub 

pocztą elektroniczną na adres: seb@mcf.ie albo ddoc@mcf.ie, najpóźniej do godz. 17:00 czasu 

GMT w dniu 10 marca 2023 r. Jeśli którakolwiek z tych osób chce powołać się na jakiekolwiek 

oświadczenie na rozprawie w sprawie przeniesienia, kopia takiego oświadczenia powinna zostać 

doręczona prawnikom MetLife Insurance nie później niż do godz. 17:00 czasu GMT w dniu 10 

marca 2023 r. Informacje o sposobie dostępu do wirtualnej sali rozpraw irlandzkiego Wysokiego 

Trybunału dla osób uczestniczących w rozprawie zdalnie zostaną przekazane po złożeniu 

pisemnego wniosku o udostępnienie szczegółów na adres: seb@mcf.ie albo ddoc@mcf.ie. 

 

Wysoki Trybunał w Irlandii rozpatrzy każde takie pojawienie się lub sprzeciw w kontekście 

proponowanego przeniesienia. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa powyżej, nie 

wyklucza prawa przysługującego ubezpieczającemu zgodnie z przepisami prawa polskiego do 

wypowiedzenia swojej umowy ubezpieczenia podlegającej przeniesieniu, w terminie określonym 

w tych przepisach.  

 

W zawiadomieniu o sprzeciwie ubezpieczający powinien wskazać (a) imię i nazwisko (imiona i 

nazwiska), (b) numer umowy ubezpieczenia oraz (c) powody sprzeciwu wobec przeniesienia. 

 

MetLife Europe Insurance DAC 


