
Seguro de vida - Perguntas frequentes (“FAQs”) 

As respostas a essas perguntas frequentes foram atualizadas pela última vez em 28 de 
outubro de 2020. 

Premier Assurance Group SPC Ltd. (em Liquidação Provisória) (a "Empresa") e seus portfólio: 
Premier Assurance Segregated Portfolio ("PASP"), que garante apólices escritas por meio de 

Premier Trust 

Em 14 de setembro de 2020, Jeffrey Stower e Jason Robinson, ambos da KPMG, foram 
nomeados como membros Controladores da Companhia pela Autoridade Monetária das Ilhas 
Cayman (a "Autoridade") de acordo com um aviso emitido de acordo com a seção 24 (2) (h) da 
Lei de Seguros das Ilhas Cayman de 2010. Posteriormente, em 27 de outubro de 2020, Jeffrey 
Stower e Jason Robinson foram nomeados como liquidatários provisórios conjuntos (os "JPLs") 
da Empresa pelo Tribunal Geral das Ilhas Cayman de acordo com a seção 104 (3) do a Lei das 
Sociedades (Revisão 2020) .1

Pergunta 1: Qual é o status das apólices / planos em que os participantes investiram? 

Resposta 1: Os JPLs continuam a investigar a posição financeira do PASP. Os JPLs estão 
empreendendo um revisão independente dos ativos e reservas do PASP para avaliar a 
adequação dos mesmos. Os JPLs têm também tomou medidas para assumir o controle e coletar 
todos os bens ou ativos aos quais o PASP parece ser direito, de forma a salvaguardar os 
interesses dos participantes e credores. 

Pergunta 2: Enviei um pedido de resgate do meu plano - quando receberei o pagamento? 

Resposta 2: Enquanto os JPLs continuam a avaliar a posição financeira do PASP, os pagamentos 
ao plano os participantes que buscam renunciar às suas políticas estão atualmente suspensos. 
Os participantes do plano podem enviar reivindicações aos JPLs enviando um e-mail para pag-
info@kpmg.ky. No devido tempo, espera-se que os participantes receberão uma atualização 
sobre o status de seus pedidos de entrega; no entanto, não podemos esta etapa confirma o 
momento de qualquer resposta a tais solicitações. 

Pergunta 3: O dinheiro que investi no meu plano ainda está seguro? 

Resposta 3: Os JPLs estão realizando uma revisão independente dos ativos e reservas do PASP 
para avaliar a adequação do mesmo. Os JPLs também tomaram medidas para assumir o 
controle e coletar todos os bens ou ativos a que o PASP parece ter direito, a fim de 
salvaguardar os interesses dos participantes e credores. 

FAQ 4: Sou um corretor que devem comissões da Empresa. Quando vou receber o 
pagamento? 



Resposta 4: Enquanto os JPLs continuam a avaliar a posição financeira do PASP, os pagamentos 
para corretores / produtores que estão com comissões devidas estão atualmente suspensos. Os 
produtores podem enviar reivindicações aos JPLs enviando um e-mail para pag-info@kpmg.ky. 
No devido tempo, espera-se que corretores / produtores receberão uma atualização sobre o 
status de seus pedidos de entrega; No entanto, não podemos esta etapa confirma o momento 
de qualquer resposta a tais solicitações. 

FAQ 5: Eu sou um participante do plano, devo continuar a fazer pagamentos de prêmios em 
minha apólice de seguro de vida? 

Resposta 5: Os participantes devem verificar os termos de suas políticas para revisar os termos 
da períodos de carência concedidos, contados a partir da data de vencimento do prêmio. Falha 
ao fazer o pagamento dentro desse período pode resultar na interrupção de sua cobertura. 

1 A nomeação dos JPLs ocorreu após a apresentação de uma petição tortuosa ao Tribunal Geral 
das Ilhas Cayman respeito da Empresa pela Autoridade em 26 de outubro de 2020. 


