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DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 

 
WORDT HIERBIJ KENNISGEGEVEN van het feit dat op 16 oktober 2018 een verzoekschrift werd ingediend bij 
Her Majesty’s High Court of Justice door Aviva Life & Pensions UK Limited (voorheen bekend onder de naam 
Norwich Union Life & Pensions Limited) (“UKLAP”) en Friends First Life Assurance Company dac (voorheen 
bekend onder de naam Friends Provident Life Assurance Company Limited en Friends First Life Assurance 
Company Limited) (“FFLAC”) voor een vonnis in het kader van Deel VII van de Financial Services and Markets 
Act 2000 (de “Wet”) ter bekrachtiging van een regeling (de “Regeling”) voor de overdracht van: (i) alle 
activiteiten uitgevoerd door UKLAP vanuit de kantoren van UKLAP in België, Frankrijk en de Ierse Republiek, en 
(ii) bepaalde andere activiteiten uitgevoerd door UKLAP die aan polishouders buiten het Verenigd Koninkrijk 
werden aangeboden. 

 

Exemplaren van het volledige Regelingsdocument, het volledige verslag over de voorwaarden van de Regeling 
dat in overeenstemming met artikel 109 van de Wet is opgesteld door de heer Tim Roff (de “Onafhankelijke 
Expert”, wiens aanstelling is goedgekeurd door de Prudential Regulation Authority na overleg met de Financial 
Conduct Authority), een samenvatting van het verslag van de Onafhankelijke Expert, de brieven aan de 
betrokken partijen en informatiebrochures voor polishouders met een samenvatting van de Regeling zijn voor 
iedereen kosteloos verkrijgbaar, samen met andere relevante informatie, door contact op te nemen met 
UKLAP of FFLAC via de onderstaande gegevens tot de vaststelling van een vonnis ter bekrachtiging van de 
Regeling. 

 

Het verzoekschrift zal worden behandeld voor een Rechter van de Business and Property Court te Rolls 
Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, op 13 februari 2019. Indien goedgekeurd, zal de 
overdracht van kracht worden op de Ingangsdatum (zoals gedefinieerd in de Regeling), naar verwachting 22.59 
uur (tijd in Londen) op 29 maart 2019. Iedere persoon die meent mogelijk nadelige gevolgen van de uitvoering 
van de Regeling te zullen ondervinden, heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de Regeling en 
gehoord te worden op de zitting. Iedere persoon die meent mogelijk nadelige gevolgen te zullen ondervinden, 
wordt verzocht (maar is niet verplicht) de redenen aan te geven waarom hij denkt mogelijk nadelige gevolgen 
te zullen ondervinden en, indien van toepassing, kennis te geven van zijn intentie om de zitting bij te wonen, 
op het onderstaande PO Box-adres dat speciaal voor de Regeling is bestemd, of door te bellen naar het 
onderstaande telefoonnummer, uiterlijk vijf werkdagen voor de behandeling van de zaak. Iedere persoon die 
meent mogelijk nadelige gevolgen te zullen ondervinden van de uitvoering van de Regeling kan de zitting 
persoonlijk bijwonen of zich laten vertegenwoordigen door zijn raadsman of advocaat. 

 

Contactgegevens UKLAP:  Contactgegevens FFLAC:  

Adres:  Aviva Transfer Mailing (BAU J)  Adres:  Customer Services Department 
 PO Box 3661 (Transfer Mailing) 
 NORWICH  Friends First House 
 NR1 3JF  Cherrywood Business Park, Loughlinstown 

Verenigd Koninkrijk  Dublin 18, Ierland 
 
Telefoonnummer: +44 (0) 1603 606388 Telefoonnummer: +353 (0) 1 618 6816 

Website: https://transfer.aviva.com/life Website: https://transfer.aviva.com/life  

  


