Kennisgeving van Aanvraag bij de Rechtbank
AVIVA INSURANCE LIMITED
En
AVIVA INSURANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Hierbij wordt meegedeeld dat op 30 augustus 2018 een Verzoek werd voorgelegd aan de Court of Session in
Schotland (de “Rechtbank”) door (i) Aviva Insurance Limited (voorheen CGU Insurance plc, General Accident Fire
and Life Assurance Corporation plc, General Accident Fire and Life Assurance Corporation Limited, The General
Accident Assurance Corporation Limited), opgericht krachtens de Companies Acts, geregistreerd in Schotland
(Ondernemingsnummer SC002116) en met statutaire zetel te Pitheavlis, Perth PH2 0NH (“AIL”); en (ii) Aviva
Insurance Ireland DAC (voorheen Aviva OPP One DAC), een Designated Activity Company geregistreerd in Ierland
(Ondernemingsnummer 605769) en met statutaire zetel te One Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Ierland
(“AIIDAC”), voor de aanvraag van, onder andere, een beschikking van de Rechtbank krachtens Part VII van de
Financial Services and Markets Act 2000 (de “Act”) ter bekrachtiging van een regeling (de “Regeling”). De
Regeling bepaalt dat de volgende klassen van algemene verzekeringsactiviteiten zullen worden overgedragen
van AIL naar AIIDAC: (i) alle activiteiten uitgevoerd door AIL op basis van de vrijheid van vestiging van het filiaal
van AIL in de Republiek Ierland (inclusief de activiteiten waarbij uit de gegevens van AIL blijkt dat het risico in
het Verenigd Koninkrijk gelegen is); (ii) bepaalde activiteiten uitgevoerd door AIL op basis van de vrijheid van
vestiging vanuit het vroegere filiaal van AIL in Frankrijk; (iii) bepaalde activiteiten uitgevoerd door AIL op basis
van de vrijheid van vestiging vanuit het vroegere filiaal van AIL in België; en (iv) bepaalde commerciële en
particuliere activiteiten uitgevoerd door AIL waarbij uit de gegevens van AIL blijkt dat het risico gelegen is in een
ander land in de Europese Unie of Europese Economische Ruimte dan het Verenigd Koninkrijk.
Exemplaren van het Verzoek, een verslag over de Regeling opgesteld door een onafhankelijke expert krachtens
section 109 van de Act, een verklaring waarin de voorwaarden van de Regeling zijn uiteengezet en een
samenvatting van het verslag van de onafhankelijke expert zijn voor iedereen kosteloos verkrijgbaar op de
website van Aviva https://transfer.aviva.com/nl/verzekering/documenten. U kunt ook gratis exemplaren van
deze documenten aanvragen door te bellen naar 01603 606387 in het VK*of door te schrijven naar Transfer
Mailing (BAU I), PO Box 3660, Norwich, NR1 3EQ, Verenigd Koninkrijk, tot de Regeling van kracht wordt, wat
naar verwachting zal plaatsvinden om 00.01 uur GMT op 1 februari 2019.
Overeenkomstig de Financial Services and Markets Act 2000 (Control of Business Transfers) (Requirements on
Applicants) Regulations 2001 zullen AIL en AIIDAC een serie kennisgevingen in verband met de aanvraag
publiceren. Iedere persoon die meent dat hij of zij nadelig zou worden beïnvloed door de Regeling kan een
schriftelijk Antwoord (een formeel schriftelijk bezwaar) bij het Verzoek indienen bij de Rechtbank te Parliament
House, Parliament Square, Edinburgh EH1 1RQ binnen 42 dagen na de publicatie van de laatste van deze
kennisgevingen, die naar verwachting zal plaatsvinden tegen 10 december 2018. Deze personen wordt
aangeraden onafhankelijk juridisch advies in te winnen. Gelet op de huidige praktijk zal de Rechtbank
waarschijnlijk ook rekening houden met andere bezwaren tegen de Regeling die schriftelijk of persoonlijk
worden voorgelegd aan de Rechtbank op de zitting waar zal worden beslist over de bekrachtiging van de
Regeling. Deze zitting zal naar verwachting plaatsvinden om 10 uur op 22 januari 2019 op het bovenstaande
adres. Als de datum of tijd zou worden gewijzigd, zal de nieuwe datum of tijd worden bekendgemaakt op de
website van Aviva op https://transfer.aviva.com/insurance
Deze kennisgeving wordt gegeven krachtens Regulation 3(2) van de Financial Services and Markets Act 2000
(Control of Business Transfers) (Requirements on Applicants) Regulations 2001.
Burness Paull LLP
50 Lothian Road
Edinburgh
EH1 2EN
(rechtskundig adviseur in Schotland voor Aviva Insurance Limited en Aviva Insurance Ireland DAC)
Aviva: Public

* De telefoonlijnen zullen open zijn van 9 uur tot 17 uur, maandag tot vrijdag.
De oproepen worden aangerekend tegen nationale telefoontarieven voor oproepen vanuit het VK en Ierland en
tegen internationale telefoontarieven voor oproepen vanuit een ander land. Deze kosten variëren naargelang
de netwerkaanbieder. Voor onze gezamenlijke bescherming kunnen telefonische oproepen worden opgenomen
en/of meebeluisterd.
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