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1. De noodregeling van IIC/ INEAS

Op 24 juni 2010 heeft de rechtbank te Amsterdam op verzoek van de Nederlandsche 
Bank de noodregeling ex art. 3: 161 van de Wet op het Financieel Toezicht van 
toepassing verklaard op International Insurance Corporation (IIC) N.V. te Amsterdam. 
De rechtbank stelde vast dat IIC niet voldoet aan de wettelijke solvabiliteitseisen, en 
dat haar liquiditeitspositie ontoereikend is. De rechtbank benoemde mr. M.J.E. 
Geradts tot rechter-commissaris en Mr. M. Pannevis en drs. P.H.M. Versteeg tot 
bewindvoerders.

IIC verkoopt onder de naam "INEAS" via internet verzekeringen voor auto's en 
motoren in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. In deze landen lopen ruim 
90.000 INEAS polissen. De noodregeling werkt automatisch in al deze landen, en 
geldt dus voor alle verzekerden. 

2.Taak en bevoegdheden bewindvoerders

De noodregeling is uitgesproken in het belang van alle schuldeisers van IIC. De 
bewindvoerders waken over deze belangen. Zij moeten ervoor zorgen dat alle 
schuldeisers gelijk behandeld worden. De rechter-commissaris, De Nederlandsche 
Bank en de Autoriteit Financiële Markten houden toezicht op de bewindvoerders.

De bewindvoerders zijn exclusief bevoegd om IIC te vertegenwoordigen. De directie 
en andere vertegenwoordigers van IIC mogen dat niet meer.
De bewindvoerders proberen allereerst om de INEAS polissen onder te brengen bij 
andere verzekeraars. Daarover lopen besprekingen. Zij zullen hierover zo snel 
mogelijk uitsluitsel geven.

3. Gevolgen voor de verzekeringen

De verzekeringen blijven van kracht. Premies blijven verschuldigd. De premie-
incasso loopt door. Alle schades kunnen via de INEAS site worden ingediend. De 
schade behandeling wordt door IIC ongewijzigd voortgezet.

In verband met de noodregeling gelden een paar afwijkingen.

WA Schades
De Stichting Waarborgfonds Motorverkeer te Rijswijk staat borg voor de vergoeding 
van schade waarvoor de INEAS verzekerden wettelijk aansprakelijk zijn. Zie verder: 
www.wbf.nl. 

De bewindvoerders overleggen met het Waarborgfonds over een efficiënte
afhandeling van deze schades; de indiening verloopt via de INEAS site.
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Casco Schades
Er is geen waarborgfonds voor casco schades. Deze schades (van voor of tijdens de 
noodregeling) moeten worden betaald uit de middelen van IIC.

Bij de uitbetaling van de casco schades geldt echter een nieuwe situatie. Sinds de 
noodregeling mag IIC de nota’s van schadeherstelbedrijven (garages, reparateurs
ruiten e.d.) niet meer rechtstreeks betalen. De verzekerden dienen deze nota's zelf te 
voldoen en kunnen deze daarna als schade indienen bij IIC.

Op dit moment is onzeker of IIC alle casco schades volledig zal kunnen vergoeden. 
De bewindvoerders zullen daarover zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Dat kan 
echter geruime tijd duren.

4. Pechhulp en alarmdienst

De Ineas pechhulp en alarmdienst blijven ongewijzigd functioneren.

5. Verdere ontwikkelingen

Gezien de onzekere situatie moeten de bewindvoerders zich het recht voorbehouden 
om de bovenstaande regelingen aan te passen. 

6. Communicatie

De bewindvoerders melden belangrijke ontwikkelingen in volgende 
informatiebulletins op de site van Ineas. De helpdesk van Ineas blijft beschikbaar 
voor verdere uitleg.

Specifieke vragen kunnen ook worden voorgelegd aan de bewindvoerders via: 
ineas@dlapiper.com.

Schuldeisers van IIC worden door de bewindvoerders op korte termijn individueel 
aangeschreven.

Amsterdam 1 juli 2010,

M. Pannevis en P.H.M. Versteeg,

Bewindvoerders in de noodregeling van International Insurance Corporation N.V., 
ook handelend onder de naam "INEAS".
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