
1

Veranderingen in ons bedrijf
Informatie betreffende de overdracht van 
polishouders en rechthebbenden

Deze gids geeft toelichting bij de voorgestelde overdracht van een aantal polissen van 
Aviva Insurance Limited naar Aviva Insurance Ireland DAC.
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1  Inleiding
Deze gids geeft toelichting bij ons voorstel 
inzake de overdracht van een aantal polissen 
die worden aangeboden door Aviva Insurance 
Limited (‘AIL’) naar Aviva Insurance Ireland 
Designated Activity Company (‘AIIDAC’). 

In deze gids, de begeleidende brief en de 
andere gerelateerde materialen wordt naar 
deze voorstellen verwezen als de ‘Regeling’.

Wij verzoeken u deze gids aandachtig te lezen, 
zodat u de Regeling begrijpt en weet wat die 
kan inhouden voor u en uw polis (of polissen). 
Wij geven een toelichting bij de gevolgen voor 
uw polis (of polissen) in delen 2 en 3.

U hebt het recht bezwaar aan te tekenen tegen 
de overdracht als u meent dat u nadelige 
gevolgen zal ondervinden. U hebt ook het recht 
om de definitieve zitting van de Rechtbank 
bij te wonen. In deel 5 vindt u meer informatie 
over hoe u dat kunt doen.

Wij hebben sommige termen in deze gids 
vetgedrukt, u vindt hun definitie in deel 9.

Deze gids is van belang voor u omdat u een 
polis (of polissen) hebt die krachtens de 
Regeling wordt (worden) overgedragen. Als u 
een vordering hebt in verband met een polis, 
dient u deze gids ook te lezen, aangezien ze 
relevant is voor u.

De mogelijkheid bestaat dat u nog andere 
mededelingen van ons ontvangt betreffende 
de Regeling als u meer dan één polis hebt bij 
Aviva. 

Deze gids omvat:
 ● informatie over wat de Regeling inhoudt 

voor u en uw polis (deel 2) en uw betalingen 
(deel 3);

 ● details van het proces dat wij zullen volgen 
om uw polis over te dragen (deel 4);

 ● wat u moet doen (deel 5);
 ● de gegevens om contact met ons op te 

nemen over de Regeling (deel 6);
 ● een samenvatting van de Regeling  

(deel 7); en

 ● de formele Wettelijke Mededeling die wij 
naar u moeten sturen (deel 8).

2   Wat het voorstel inhoudt voor u 
en uw polis

Deze gids omvat de informatie inzake de 
overdracht van polishouders van AIL. Hij 
legt uit wat de Regeling inhoudt voor u en uw 
polis. Als u nog vragen hebt over de Regeling, 
wordt in deel 5 uitgelegd hoe u daar antwoord 
op kunt krijgen.

Als de Rechtbank de Regeling goedkeurt, 
zal AIIDAC de aanbieder van uw polis worden 
vanaf de Ingangsdatum. 

Om samen te vatten, zijn de gevolgen van de 
Regeling:

 ● afgezien van de verandering van aanbieder 
van uw polis naar AIIDAC, worden er 
geen wijzigingen aangebracht in de 
algemene voorwaarden van uw polis, 
uw polisnummer en de kenmerken, 
uitkeringen of premies; en

 ● wanneer u ons belt, krijgt u 
dezelfde medewerkers op hetzelfde 
telefoonnummer te spreken als nu, en 
ook het geboden serviceniveau zal niet 
veranderen.

De overdracht zal tot gevolg hebben 
dat sommige van uw polissen niet 
langer in aanmerking komen voor 
bescherming onder het Britse Financial 
Services Compensation Scheme. U vindt 
hierover meer informatie in de Vragen en 
antwoorden als bijlage bij uw brief.

3   Wat dit inhoudt voor uw 
betalingen 

Indien goedgekeurd zal de Regeling naar 
verwachting van kracht worden op 1 februari 
2019 (de ‘Ingangsdatum’). U dient niets te 
ondernemen en er komen geen wijzigingen 
in de tijdstippen, bedragen of frequentie 
van enige betalingen krachtens uw polis, of 
wijzigingen in de data van een automatische 
incasso. Als u premies betaalt via automatische 
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overschrijving, brengt de overdracht ook geen 
veranderingen met zich mee in uw regelingen 
voor automatische overschrijving. Wel kan de 
naam op het bankafschrift licht verschillen van 
die vandaag.

4  Het overdrachtsproces
AIL en AIIDAC hebben bij de Rechtbank een 
verzoek ingediend voor toestemming voor 
de overdracht van bepaalde polissen van AIL 
naar AIIDAC. Deze gerechtelijke procedure is 
wettelijk verplicht.

Om van kracht te kunnen worden, moet de 
Regeling worden goedgekeurd door de 
Rechtbank. Er is een laatste zitting gepland 
op 15 januari 2019  voor de Court of Session 
te Parliament House, Parliament Square, 
Edinburgh EH1 1RQ. Indien goedgekeurd zal de 
Regeling naar verwachting van kracht worden 
op 1 februari 2019. Na de definitieve zitting 
van de Rechtbank zullen wij onze website 
bijwerken met het besluit van de Rechtbank.

Met ingang van de Ingangsdatum worden de 
polissen die zijn overgedragen polissen van 
AIIDAC in overeenstemming met de Regeling 
en zoals uiteengezet in deel 7.

De Rechtbank zal de Regeling enkel 
goedkeuren als zij van mening is dat de 
Regeling billijk is tegenover de polishouders 
als groep en beantwoordt aan de wettelijke 
vereisten. Zij zal zich hiervoor baseren op 
de opinie van een Onafhankelijke Expert. 
Onze toezichthouders, de Financial Conduct 
Authority (‘FCA’) en de Prudential Regulation 
Authority (‘PRA’), hebben ook het recht om 
gehoord te worden door de Rechtbank. 
De PRA zal overleggen met de Ierse 
toezichthouder, de CBI, en andere relevante 
toezichthouders uit de EU/EER.

De Onafhankelijke Expert, wiens benoeming 
is goedgekeurd door de PRA, in overleg met 
de FCA, heeft een verslag opgesteld over 
de impact die de Regeling kan hebben 
op de polishouders. Dit verslag biedt een 
gedetailleerde onafhankelijke beoordeling van 
de gevolgen van de Regeling voor de billijke 

behandeling van de polishouders. Dit verslag 
zal de Rechtbank helpen bij haar besluit en 
zal ook worden geëvalueerd door de FCA en de 
PRA, wanneer zij de Regeling in overweging 
nemen.

Wij voegen een samenvatting van dit verslag bij 
uw brief en deze gids. 

5  Wat u moet doen
Lees alle informatie die wij u hebben gestuurd 
om u te helpen inzicht te krijgen in de 
Regeling.

Als er nog andere personen zijn die een belang 
hebben bij uw polis (of polissen),   bijvoorbeeld 
als:

 ● u een gezamenlijke polishouder bent;
 ● u een trustee bent;
 ● u uw polis hebt afgestaan of zij in trust 

wordt gehouden;
 ● een curator, vereffenaar of administratief 

bewindvoerder een belang in uw polis 
heeft;

 ● aan u een volmacht over de polis is 
verleend

dient u hen deze gids te laten lezen, die ook 
beschikbaar is op onze website onder https://
transfer.aviva.com/nl/verzekering/
documenten.
Als u nog vragen hebt die niet worden 
beantwoord in deze gids, kunt u nadere 
informatie vinden op onze website onder 
https://transfer.aviva.com/nl/verzekering, 
waar u ook een pagina met Questions and 
Answers (vragen en antwoorden) vindt.

Op de website vindt u ook andere documenten 
over de Regeling, zoals het volledige 
Regelingsdocument en het volledige 
verslag van de Onafhankelijke Expert, 
een samenvatting van dat verslag en het 
aanvullende verslag van de Onafhankelijke 
Expert (wanneer beschikbaar), die allemaal 
kosteloos ter beschikking worden gesteld. 
U kunt ons ook bellen op het nummer dat u 
vindt in uw brief als u nog vragen hebt over 
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de Regeling, of om een exemplaar van deze 
documenten aan te vragen. 
U kunt al deze documenten ook zelf 
raadplegen of verkrijgen in een van onze 
onderstaande kantoren:

 ● Ierland: One Park Place, Hatch Street, 
Dublin 2

 ● Ierland: Block A, Galway West Business 
Park, Distributor Road, Knocknacarra, 
Galway

 ● Ierland: Avenue 5000, Cork Airport Business 
Park, Cork, T12 FDN3

 ● Verenigd Koninkrijk:  St Helen’s, 1 
Undershaft, London, EC3P 3DQ

 ● Verenigd Koninkrijk: 8 Surrey Street, 
Norwich, NR1 3NG; en

 ● Verenigd Koninkrijk: Pitheavlis, Perth, PH2 
0NH.

Als u na het lezen van de beschikbare 
informatie meent dat de Regeling een 
nadelige impact op u kan hebben, kunt u ons 
bellen of schrijven naar het adres dat u vindt 
in uw brief, met vermelding van de redenen 
voor uw bezwaar. U kunt ook online bezwaar 
aantekenen via het formulier dat u terugvindt 
op onze website onder https://transfer.
aviva.com/nl/verzekering/bezwaar. 
We zullen alle ontvangen bezwaren indienen 
bij de Rechtbank. We vragen u om ons 
uw eventuele bezwaren te melden vóór 
4 januari 2019, zodat de Rechtbank tijd heeft 
om ze in beraad te nemen.  

De Rechtbank zal de goedkeuring van 
de Regeling in beraad nemen op de 
definitieve rechtbankzitting, die is gepland 
voor 15 januari 2019  te Parliament House, 
Parliament Square, Edinburgh EH1 1RQ.

U hebt ook het recht om uw bezwaar 
rechtstreeks aan de Rechtbank voor te 
leggen in de vorm van een formeel schriftelijk 
Antwoord. Als u een Antwoord wenst in te 
dienen, raden wij u aan advies in te winnen bij 
een advocaat die bevoegd is voor Schots recht, 
en die u ook zal inlichten over de verschuldigde 
gerechtskosten.

Iedereen die een Antwoord heeft ingediend, 
heeft het recht om de definitieve zitting van de 
rechtbank bij te wonen en de in het Antwoord 
uiteengezette bezwaren te bevestigen. U kunt 
uw juridisch vertegenwoordiger opdragen 
om de zitting uit uw naam bij te wonen.  Als u 
een Antwoord indient maar u of uw juridisch 
vertegenwoordiger wonen de definitieve 
zitting van de rechtbank niet bij, zal de Griffier 
toch rekening houden met het Antwoord. 

In de praktijk houdt de rechtbank doorgaans 
ook rekening met alle bezwaren en 
verklaringen die schriftelijk of persoonlijk 
worden gedaan op de definitieve zitting van 
de Rechtbank, zelfs als die niet in de formele 
vorm van een Antwoord zijn. 

Als u de definitieve zitting van de rechtbank 
wenst bij te wonen, zou het nuttig zijn ons 
dat schriftelijk te melden op het in uw brief 
vermelde adres, tegen 4 januari 2019, zodat wij 
de Rechtbank hiervan op de hoogte kunnen 
brengen.

6   Hoe contact met ons op te 
nemen over de Regeling

U kunt informatie inwinnen over de Regeling, 
en het volledige Regelingsdocument, 
een exemplaar van het verslag van de 
Onafhankelijke Expert, een samenvatting van 
dat verslag en het aanvullende verslag van de 
Onafhankelijke Expert (wanneer beschikbaar) 
en andere relevante informatie zoals een deel 
met vragen en antwoorden, kosteloos verkrijgen 
op onze website https://transfer.aviva.com/
nl/verzekering. U kunt ons ook bellen op het 
nummer dat u in uw brief vindt.

Daarnaast kunt u exemplaren van de 
documenten aanvragen of uw vragen 
schriftelijk stellen door te schrijven naar het 
adres dat u in uw brief vindt. 

Als u een bezwaar tegen de Regeling wilt 
indienen, kunt u dat online doen op  
https://transfer.aviva.com/nl/
verzekering/bezwaar. U kunt ons ook bellen 
op het nummer dat u in uw brief vindt.
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Meer informatie
Wij hebben de volgende documenten 
opgesteld in verband met de Regeling, 
die kosteloos beschikbaar zijn voor alle 
polishouders:

Mededelingen voor polishouders:
 ● Gids voor overgedragen polishouders (dit 

document)
 ● Brief aan polishouders van AIL die worden 

overgedragen naar AIIDAC
 ● Samenvatting van het verslag van de 

Onafhankelijke Expert
Technische documenten:

 ● Het volledige Regelingsdocument
 ● Het volledige verslag van de 

Onafhankelijke Expert, met inbegrip 
van het aanvullende verslag van de 
Onafhankelijke Expert (wanneer 
beschikbaar)

7 Samenvatting van de Regeling
De onderstaande informatie is een 
samenvatting van de belangrijkste bepalingen 
van het volledige Regelingsdocument, dat 
te vinden is op onze website onder https://
transfer.aviva.com/nl/verzekering/
documenten. Wij kunnen u het volledige 
Regelingsdocument ook kosteloos toesturen. 
Bel ons op het nummer dat u in uw brief vindt 
als u een exemplaar zou willen.

Motivering
Wij bereiden ons voor op een aantal te 
verwachten wijzigingen in de wet als gevolg 
van de verwachte uitstap van het VK uit de 
Europese Unie (‘EU’).  De mogelijkheid bestaat 
dat bedrijven die in het VK zijn gevestigd, zoals 
AIL, het recht verliezen om actief te zijn in 
landen in de EU of de Europese Economische 
Ruimte (‘EER’) op de manier waarop zij dat tot 
nu toe hebben gedaan. Dat houdt in dat wij 
mogelijk niet langer in staat zouden zijn om uw 
polis op dezelfde wijze te beheren. AIIDAC is 

gevestigd in de Republiek Ierland, een land in 
de EU, en zal de EU-/EER-risico’s onder uw polis 
dus kunnen dekken.

De voorgestelde overdracht zal zekerheid 
bieden voor klanten die door deze 
veranderingen kunnen worden getroffen.   

Wat wij overdragen
Als de Rechtbank de Regeling goedkeurt 
zullen op de Ingangsdatum (naar 
verwachting 1 februari 2019), de volgende 
polistypes worden overdragen, samen met de 
betrokken contracten, activa en verplichtingen 
van AIL naar AIIDAC:

 ● alle polissen uitgegeven door AIL via ons 
filiaal in de Republiek Ierland (inclusief 
polissen waar de gegevens in het bezit van 
AIL uitwijzen dat het volledige verzekerde 
risico of een deel daarvan in het Verenigd 
Koninkrijk is gelegen); 

 ● bepaalde polissen uitgegeven door AIL via 
ons vroegere filiaal in Frankrijk;

 ● bepaalde polissen uitgegeven door AIL via 
ons vroegere filiaal in België; en

 ● bepaalde commerciële en particuliere 
polissen uitgegeven door AIL waar de 
gegevens in het bezit van AIL uitwijzen dat 
het volledige verzekerde risico, of een deel 
daarvan,gelegen is in een ander EU-/EER-
land dan het Verenigd Koninkrijk.

Wij noemen deze polissen gezamenlijk de 
“Overgedragen Activiteiten”.

Na de overdracht zal AIIDAC verantwoordelijk 
zijn voor alle verplichtingen in verband met de 
Overgedragen Activiteiten. 

Veranderingen als gevolg van de Regeling
Afgezien van de verandering van aanbieder 
van de overgedragen polissen naar AIIDAC, 
worden er geen wijzigingen aangebracht in de 
algemene polisvoorwaarden, polisnummers, 
kenmerken, uitkeringen of premies als gevolg 
van de Regeling. Alle betalingsinstructies 
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die van kracht waren vóór de overdracht 
(zoals een automatische overschrijving) 
worden automatisch overgedragen, zodat zij 
instructies worden met betrekking tot AIIDAC.

Sommige klanten kunnen de toegang tot 
het Britse Financial Services Compensation 
Scheme verliezen. Raadpleeg de Vragen en 
Antwoorden die als bijlage bij uw brief zijn 
gevoegd om te zien hoe dit van toepassing 
is op u.

Eventuele tegen AIL aangespannen 
procedures in verband met Overgedragen 
Activiteiten zullen, na de Ingangsdatum, 
automatisch worden voortgezet tegen AIIDAC. 
Na de Ingangsdatum moeten procedures 
die worden aangespannen in verband 
met Overgedragen Activiteiten worden 
aangespannen tegen AIIDAC in plaats van AIL.

Kosten van de Regeling
De polishouders zullen niet betalen voor de 
kosten en uitgaven die voortvloeien uit de 
implementatie van de Regeling.  Aviva zal 
verantwoordelijk zijn voor de kosten voor de 
implementatie van de Regeling. 

Gegevensbescherming
Vanaf de Ingangsdatum zal AIIDAC de 
gegevensbeheerder zijn voor de persoonlijke 
informatie voor de polissen die zijn 
overgedragen. AIIDAC zal aan dezelfde 
plichten onderworpen zijn wat betreft 
de vertrouwelijkheid en privacy van die 
informatie als AIL vóór de overdracht en 
de manier waarop AIIDAC die persoonlijke 
informatie verwerkt en beschermt zal niet 
veranderen. AIIDAC valt onder de General 
Data Protection Regulation (GDPR) voor wat 
betreft de voorwaarden van zijn rechten 
en verantwoordelijkheden in verband met 
gegevensbescherming. Meer informatie over 
hoe AIIDAC persoonlijke informatie gebruikt, 
vindt u op https://aviva.ie/privacy.

Toezichthouder in Ierland
De toezichthouder voor AIIDAC is de Centrale 
Bank van Ierland. Zijn contactgegevens zijn:

PO Box 559
Dublin 1
Ierland

enquiries@centralbank.ie
Telefoon: +353 (0)1 224 6000
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8  Wettelijke Mededeling
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 23 november 2018. Deze personen wordt aangeraden onafhankelijk juridisch 
advies in te winnen. 
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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 9 uur  op 15 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)

* 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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9 Gebruikte termen
In deze gids hebben de onderstaande termen 
en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Aviva – Aviva is de naam die wij 
gebruiken ter aanduiding van Aviva plc 
en alle dochterondernemingen van deze 
vennootschap.

AIIDAC – Aviva Insurance Ireland Designated 
Activity Company, een Designated 
Activity Company geregistreerd in Ierland 
(Ondernemingsnummer 605769), met 
statutaire zetel te One Park Place, Hatch Street, 
Dublin 2, Ierland.

AIL – Aviva Insurance Limited, een naamloze 
vennootschap opgericht in Schotland met 
registratienummer SC002116 en statutaire 
zetel te Pitheavlis, Perth, PH2 0NH.

Antwoord – Een formeel schriftelijk bezwaar 
tegen een aanvraag bij de Rechtbank dat 
doorgaans wordt opgesteld door Schotse 
advocaten namens de persoon die een 
bezwaar wenst in te dienen.

Rechtbank – De Court of Session (civiel 
hooggerechtshof in Schotland) in Edinburgh.

Griffier – (Court Reporter), een senior 
advocaat benoemd door de Rechtbank om 
aan de Rechtbank verslag uit te brengen over 
de feiten en omstandigheden van de aanvraag 
en ter bevestiging dat de correcte procedure is 
gevolgd.

Ingangsdatum – De tijd en datum waarop de 
Regeling van kracht wordt, zijnde 00.01 uur 
GMT op 1 februari 2019.

FCA – De Financial Conduct Authority.

Onafhankelijke Expert – Simon Sheaf, 
een Fellow van het Institute and Faculty of 
Actuaries (IFoA), met ervaring in de diverse 
aspecten van de overdracht van algemene 
verzekeringsactiviteiten, die is benoemd, met 
de goedkeuring van de PRA, in overleg met 
de FCA, voor een onafhankelijke beoordeling 
van de gevolgen van de Regeling voor de 
polishouders.

Wettelijke Mededeling – De kennisgeving van 
de indiening bij de Rechtbank van het verzoek 
voor de goedkeuring van de Regeling, zoals 
uiteengezet in deel 8.

polishouder(s) – De persoon/personen die 
de wettelijke eigenaar is/zijn van de polis, met 
inbegrip van enige persoon/personen aan wie 
krachtens de polis een bedrag verschuldigd is, 
een periodieke betaling betaalbaar is of een 
andere uitkering moet worden uitgekeerd.

PRA – De Prudential Regulation Authority.

Regeling – De voorgestelde overdracht van 
activiteiten zoals uiteengezet in dit document, 
in haar oorspronkelijke vorm of met eventuele 
wijzigingen, toevoegingen of voorwaarden die 
goedgekeurd of opgelegd kunnen zijn.

Overgedragen Activiteiten - Alle 
overgedragen polissen zoals uiteengezet in de 
Regeling en samengevat in deel 7 van deze 
gids.
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