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1 Inledning 

Bakgrunden till planerna 

1.1 Aviva Life & Pensions UK Ltd ("UKLAP") är ett privatägt aktiebolag registrerat i 
Storbritannien (United Kingdom ("UK")). Företaget hette tidigare Norwich Union Life and 
Pensions Limited, men bytte namn till Aviva Life & Pensions UK Ltd den 1 juni 2009 och är 
ett helägt indirekt dotterbolag till Aviva plc. 

1.2 UKLAP har drivit livsförsäkrings och pensionsverksamhet i olika länder i det europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet ("EES") bl.a. Frankrike, Belgien, Tyskland, Irland, Island och 
Sverige enligt EU:s föreskrifter om fri rörlighet för tjänster och etableringsfrihet (fri rörlighet 
för tjänster och etableringsfrihet kallas normalt tillsammans "EU:s passrättigheter").  

1.3 Friends First Life Assurance Company Designated Activity Company ("FFLAC") är ett 
privatägt aktiebolag registrerat och med säte på Irland och är ett helägt dotterbolag till UKLAP. 
FFLAC kommer att byta namn till Aviva Life & Pensions Irland Designated Activity Company 
("ALPI DAC") den 29 mars 2019 eller däromkring. I avvaktan på namnbytet kommer jag i 
denna rapport att kalla FFLAC för ALPI DAC. 

1.4 Den 23 juni 2016 röstade Storbritannien för att lämna EU. Storbritanniens utträde ur EU 
("Brexit") förväntas äga rum den 29 mars 2019. Det är troligt att brittiska försäkringsbolag som 
t.ex. UKLAP på grund av Brexit, inte kommer att ha laglig rätt att administrera försäkringar 
som sålts under EU:s passrättigheter eller ta emot premier eller betala ut ersättning.  

1.5 ALPI DAC håller på att förhandla till sig EU:s passrättigheter till fri rörlighet för tjänster i 
Tyskland, Sverige och Island och sätta upp lokalkontor i Belgien och Frankrike, så att de 
kommer att kunna fortsätta att driva verksamheten från dessa EES-stater efter Brexit. Jag tror 
inte att det kommer att läggas några hinder i vägen för ALPI DAC att få dessa EU:s 
passrättigheter eller att sätta upp dessa lokalkontor, även om de ännu inte fått dessa tillstånd vid 
tidpunkten för denna kompletterande rapport. Om det skulle uppstå problem kommer jag att 
meddela domstolen om dessa före sanktionsförhandlingarna äger rum. 

1.6 Därför, i avvaktan på Brexit, föreslår UKLAP att verksamhet som sålts under EU:s 
passrättigheter, ("försäkringar som ska överföras") till ALPI DAC ("programmet"). Detta skulle 
innebära en garanti att Aviva-koncernen ska kunna fortsätta att administrera dessa försäkringar 
på laglig väg oavsett hur det går i Brexitförhandlingarna. Ett program för överföring av 
försäkringar enligt definition i Del VII i lagen om finansiella tjänster och marknader, the 
Financial Services och Markets Act 2000 ("FSMA"), gör det möjligt för hela eller en del av 
försäkringsverksamheten att överföras till ett annat organ (en "Del VII-överföring"). 
Överföring av verksamhet som tecknats av UKLAP under EU:s passrättigheter kommer att 
genomföras i enlighet med överföringsprocessen i Del VII. 

Syftet med denna kompletterande rapport 

1.7 Jag skrev en tidigare rapport daterad den 5 oktober 2018 ("rapporten") där jag som oberoende 
expert diskuterade effekten av de föreslagna planerna för överföring av livsförsäkrings och 
pensionsverksamhet som tecknats i olika EES-länder utanför Storbritannien från UKLAP till 
ALPI DAC på försäkringstagare och andra berörda parter. 

1.8 Syftet med denna rapport (den "kompletterande rapporten") är att förse domstolen med en 
uppdaterad bedömning av den troliga effekten av de föreslagna planerna och att undersöka 
huruvida de slutsatser jag dragit i min rapport fortfarande gäller efter att hänsyn tagits till den 
senaste ekonomiska informationen för UKLAP och ALPI DAC som jag har fått tillgång till. Jag 
har också tagit hänsyn till andra viktiga, relevanta skeenden sedan rapporten, vilket omfattar 
invändningar som kommit in mot de föreslagna planerna. 
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1.9 Denna kompletterande rapport ska läsas mot bakgrund av den rapporten. För att undvika 
missförstånd ska alla termer som används i denna kompletterande rapport ha samma innebörd 
och definitioner som i rapporten och såvida inget annat anges i denna kompletterande rapport 
ska alla termer med stor bokstav ha samma innebörd som i rapporten.  

1.10 Den kompletterande rapporten ska göras tillgänglig för domstolen och offentliggöras på en 
därför avsedd webbplats (https://överföringen.aviva.com/life) innan förhandlingarna om 
eventuella sanktioner mot planerna tas upp i domstol. 

Verksamhet som ska överföras enligt planerna 

1.11 UKLAP har drivit verksamhet enligt direktivet etableringsfrihet genom sitt lokalkontor på 
Irland (det "irländska lokalkontoret"), Belgien och Frankrike och verksamhet enligt direktivet 
om fri rörlighet för tjänster i Tyskland, Sverige och Island. Av dessa olika kanaler är det endast 
det irländska lokalkontoret som fortsätter med att teckna ny verksamhet. Det irländska 
lokalkontoret hanterar den verksamhet som överförts från Aviva Life & Pensions Irland Ltd till 
UKLAP enligt ett tidigare program (det "irländska programmet") den 1 januari 2015, 
verksamhet som går under namnet CGNU Life business och verksamhet som tecknats direkt 
från det irländska lokalkontoret sedan den 1 januari 2015.  

1.12 I denna rapport har jag delat upp försäkringar som ska överföras i tre stora grupper: 

• Vinstdrivande irländsk verksamhet – all vinstdrivande verksamhet som tidigare överförts 
under det irländska programmet och all vinstdrivande verksamhet som tecknats från det 
irländska lokalkontoret (med undantag av CGNU Life business som tecknats på Irland); 

• Icke-vinstdrivande irländska verksamheter – all icke-vinstdrivande verksamhet1 som tidigare 
överförts under det irländska programmet och all icke-vinstdrivande verksamhet som 
tecknats från det irländska lokalkontoret (med undantag av CGNU Life business som 
tecknats på Irland); och 

• OLAB – the Overseas Life Assurance Business vari all verksamhet (vinstdrivande och icke-
vinstdrivande) som sålts i Frankrike, Belgien, Tyskland, Island och Sverige och CGNU Life 
business som sålts på Irland under EU:s passrättigheter ingår. Denna verksamhet berör för 
närvarande följande UKLAP fonder: Non-Profit Sub Fund, New WPSF, Old WPSF, FP 
WPSF, FLAS WPSF och belgiska SF. 

1.13 På samma gång som programmet träder i kraft kommer ett nytt omförsäkringsavtal ("Brexit-
omförsäkringar") att implementeras för att omförsäkra OLAB från ALPI DAC till UKLAP. I 
samband med detta ny omförsäkringsarrangemang kommer ALPI DAC att skriva under ett nytt 
avtal med UKLAP som ger ALPI DAC en floating charge ("Charge") över UKLAP:s tillgångar. 
Härefter kommer jag att hänvisa till planerna tillsammans med Brexit-omförsäkringar och 
Charge som "överföringen". 

Oberoende expert 

1.14 En oberoende expert har till uppgift att sammanställa en rapport om planerna så att domstolen 
ska kunna avgöra om de ska sanktionera planerna. PRA har godkänt min utnämning till 
oberoende expert, efter samråd med FCA. 

1.15 Jag , Tim Roff är Fellow på Institute and Faculty of Actuaries och har över 30 års erfarenhet 
inom livförsäkringsbranschen. Jag är partner hos Grant Thornton och har beskrivit min 
lämplighet och expertis i rapporten. 

 
1 Precis som i rapporten ska i denna kompletterande rapport alla hänvisningar till icke-vinstdrivande 
verksamhet förutsättas omfatta den fondförsäkrade verksamheten. Där det finns kommentarer som 
endast avser fondförsäkrad verksamhet har jag klargjort det i denna kompletterande rapport. 
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1.16 Information om vad som ingår i min uppgift, mina meriter, begränsningar för min roll samt en 
förklaring för hur stor vikt jag fäster vid information återfinns i rapporten. Den tillkommande 
informationen som jag tagit hänsyn till när jag skrev denna kompletterande rapport återfinns i 
Bilaga A. 

1.17 Min oavhängighet har beskrivits i rapporten och det är fortfarande så att jag inte har några 
intressekonflikter som skulle kunna äventyra mitt oberoende eller min förmåga att rapportera 
om överföringen. 

1.18 Jag informerade domstolen vid överföringsförhandlingen den 16 oktober 2018 att UKLAP och 
Grant Thornton låg i förhandlingar om de kostnader som UKLAP skulle behöva betala på 
grund av förseningar i min rapport som bedömdes vara nästan klar av PRA samt Grant 
Thorntons avgifter. 

1.19 Grant Thornton och UKLAP har nu nått en överenskommelse. De har kommit överens om att 
UKLAP ska betala Grant Thornton för arbete inför överföringsförhandlingen enligt 
uppskattning samt deras avgifter för arbete därefter för tid som lagts ner och Grant Thornton 
kommer att betala UKLAP en avsevärd summa pengar och även rabattera sina avgifter för 
andra projekt som de kan komma att utföra åt Aviva under en viss period i framtiden.  

1.20 Jag har noggrant övervägt dessa frågor och har dragit slutsatsen att de inte påverkar mitt 
oberoende vid rapportering av överföringen.  

1.21 Jag informerade nyligen PRA och FCA om detta avtal strax efter det ingicks. Varken PRA eller 
FCA har visat någon oro över mitt oberoende i förhållande till dessa frågor.  

Regulatorisk och professionell vägledning 

1.22 Den kompletterande rapporten har framställts i enlighet med de instruktioner som återfinns i 
kapitel 18 av Övervakningsmanualen i FCA:s "Handbok med regler och vägledning" och 
"Policyförklaring: PRA:s tillvägagångssätt vid överföring av försäkringsverksamhet". Jag har 
tagit hänsyn till FCA:s vägledning FG18/4: FCA:s tillvägagångssätt vid granskningen av Del 
VII överföringar av försäkringsverksamhet. Dessutom har jag tagit hänsyn till utkastet: "FCA:s 
tillvägagångssätt vid Del VII överföringar av försäkringsverksamhet där syftet endast är att 
mildra förlusten av passrättigheter till följd av Brexit" som tidigare delades med UKLAP. 

1.23 FRC har utfärdat standarder som gäller för vissa typer av försäkringstekniskt arbete. Jag har 
ställt samman denna rapport i syfte att den och det arbete som ligger bakom den ska uppfylla 
kraven i "Försäkringstekniska standarder TAS 100 (Principer för försäkringstekniska 
standarder)" och "TAS 200 (Försäkring)". Jag tror att denna kompletterande rapport och det 
arbete jag gjort som ligger till grund för den uppfyller kraven ur alla viktiga perspektiv. 

1.24 Jag bekräftar också att jag har arbetat efter "Försäkringsteknisk praxis standard X2: Granskning 
av försäkringstekniskt arbete" och övervägt "APS L1: Skyldigheter och ansvar för 
Livförsäkringsaktuarier", utgiven av institutet och fakulteten för aktuarier. 

Skyldighet gentemot domstolen 

1.25 Jag bekräftar att jag känner till kraven i Del 35 av de civilrättsliga processreglerna och relevanta 
tillkommande regler och vägledning om hur man instruerar experter vid civilrättsliga krav. 

1.26 När jag som oberoende expert rapporterar om planerna, inser jag att jag har en skyldighet 
gentemot domstolen att bistå dem i frågor som ligger inom min expertis. Denna skyldighet har 
förtur före eventuella skyldigheter gentemot UKLAP eller ALPI DAC. Jag bekräftar att jag har 
uppfyllt detta krav. 
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Sanningsförklaring 

1.27 Jag bekräftar att jag har varit tydlig med vilka fakta och frågor som nämns i denna 
kompletterande rapport som ligger inom mitt kompetensområde och vilka som inte gör det. Jag 
bekräftar att de som ligger inom mitt kompetensområde är sanna. De åsikter jag har uttryckt är 
min sanna och hela professionella åsikt om de frågor de berör. 

1.28 Denna kompletterande rapport har referensgranskats av en kollega på Grant Thornton, Simon 
Perry, som har över 20 års erfarenhet inom livförsäkringsbranschen och som specialiserat sig på 
att granska försäkringstransaktioner vilket omfattar som referensgranskare.  

1.29 Slutligen har UKLAP och ALPI DAC sett min kompletterande rapport och har båda förkunnat 
att den är korrekt när det gäller de faktiska aspekterna av överföringen. 

Huvudförutsättningar 

1.30 Jag har ställt samman denna kompletterande rapport under antagande att ett antal åtgärder 
kommer att vidtas i väntan på eller samtidigt med det effektiva datumet. Om dessa åtgärder inte 
vidtas före eller samtidigt som det effektiva datumet kan det hända att slutsatserna i denna 
kompletterande rapport inte längre gäller. Därmed är det min åsikt att de åtgärderna kan 
betraktas som oumbärliga förutsättningar. Dessa förutsättningar är följande: 

• Att ALPI DAC lyckas införskaffa de tillstånd som krävs för EU:s passrättigheter för alla de 
EU-stater som krävs. Som det beskrivs i paragraf 3.38 håller ALPI DAC på att införskaffa 
EU:s passrättigheter enligt direktivet om fri rörlighet för tjänster i Tyskland, Sverige och 
Island och sätta upp lokalkontor i Belgien och Frankrike; 

• Att UKLAP och ALPI DAC inleder Brexit-omförsäkringar (enligt kraven för programmet);  

• UKLAP tilldelar ALPI DAC kontrollen (enligt kraven för programmet); och 

• att CBI utfärdar ett solvensintyg för ALPI DAC till PRA. Som det står i paragraf 3.66är 
CBI i färd med att utfärda ett solvensintyg för ALPI DAC som ska lämnas över till PRA.
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2 Exekutiv sammanfattning  

2.1 Som det anges i paragraf 1.8är syftet med den kompletterande rapporten att förse domstolen 
med en uppdaterad bedömning av den troliga effekten av de föreslagna planerna, där hänsyn tas 
till den senaste ekonomiska informationen för UKLAP och ALPI DAC och andra icke-
finansiella skeenden sedan rapporten utfärdades. Jag diskuterar också eventuella invändningar 
som kommit in i relation till överföringen. I detta avsnitt ska jag sammanfatta dessa nya 
skeenden, beskriva huruvida dessa skeenden har påverkat de slutsatser jag dragit i rapporten 
samt sammanfatta de invändningar som kommit in. 

Utvecklingar sedan rapporten 

Uppdatering om Brexitförhandlingarna 

2.2 I avsnitt 3 ger jag en uppdatering om ett antal frågor som gäller planerna, vilket omfattar 
Brexitförhandlingarna. Brexitförhandlingarna pågår fortfarande och har ännu inte givit några 
säkra svar på huruvida försäkringsbolag i Storbritannien kommer att kunna fortsätta att 
administrera de försäkringar som sålts under EU:s passrättigheter efter Brexit. Därför avser 
UKLAP att fortsätta med överföringen. 

Uppdatering om förlusten av FSCS-skydd  

2.3 Som beskrivs i rapporten har UKLAP titta på andra alternativa modeller som skulle kunna 
implementeras för att eventuellt kunna mildra förlusten av FSCS-skyddet för de 
försäkringstagare som ska överföras som för närvarande är täckta och jag har diskuterat dessa 
möjligheter med UKLAP och deras juridiska rådgivare. Det har inte förekommit några 
uppdateringar av Brexit-förhandlingarna som innebär någon säkerhet för att någon av dessa 
alternativa driftsmodeller skulle leda till att FSCS-skyddet behålls efter Brexit för de 
överförande försäkringstagare som för närvarande har det.  

2.4 Det är inte alla av dessa alternativa driftsmodeller som innebär någon säkerhet för att FSCS-
skyddet kommer att bibehållas efter överföringen, för de överförda försäkringstagare som för 
närvarande omfattas av det. Några skulle leda till ytterligare kostnader och större komplexitet 
jämfört med UKLAP:s valda metod, och några skulle inte gå att uppnå inom den angivna tiden. 
Dessutom krävs inte någon av de alternativa driftsmodellerna för att ALPI DAC ska kunna 
utföra sin dagliga verksamhet. Enligt min åsikt, är det mycket viktigt att säkerställa att 
försäkringarna som ska överföras kan fortsätta att fungera lagligt efter Brexit och att 
överföringen av de överföringsförsäkringarnatill ALPI DAC är ett rimligt sätt att säkerställa 
detta. Eftersom ALPI DAC inte är en "relevant person" enligt gällande PRA-regler, förloras 
FSCS-skyddet för de överförande försäkringstagarna som för närvarande omfattas av detta.  

2.5 Dessutom erbjuder FSCS endast skydd till täckta försäkringstagare om ett företag skulle råka ut 
för insolvens eller inte skulle kunna klara av sina åtaganden Med tanke på att ALPI DAC är 
välfinansierat och är skyldigt att uppfylla kraven i Solvency II samt att ALPI DAC SRA kräver 
att det innehar en kapitalbuffert som överstiger det som krävs av Solvency II, är sannolikheten 
för att ALPI DAC ej kan fullfölja sina åtaganden eller blir insolvent enligt min mening mycket 
låg och de slutsatser jag dragit i rapporten när det gäller förlusten av FSCS-skyddet har inte 
förändrats. 

Uppdaterad finansiell information 

2.6 Avsnitt 3 erbjuder också en uppdatering av den finansiella informationen som finns i rapporten 
från den 31 december 2017 till den 30 juni 2018. Före överföringen har SCR-förhållandena ökat 
något under denna period för både UKLAP och ALPI DAC. Effekten av planerna på SCR-
förhållandena för UKLAP och ALPI DAC skulle dock ha liknat de som anges i rapporten om 
planerna hade inträffat den 30 juni 2018. 

2.7 Jag har också fått tillgång till: 
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• nyare, konfidentiella, finansiella resultat som ingår i solvensövervakningspaketet för 
UKLAP för december 2018 och dessa, tillsammans med ALPI DAC:s solvenssituation för 
innevarande kvartal pekar på att de finansiella situationerna för både UKLAP och ALPI 
DAC inte har ändrat sig avsevärt sedan 30 juni 2018; och 

• uppdaterade och konfidentiella utkast av UKLAP:s 2018 Återhämtningsplan och ALPI 
DAC:s 2018 ORSA, vilka visar att både UKLAP och ALPI DAC har ett antal 
förvaltningsåtgärder som de kan ta till för att klara av sådana scenarier och därmed finns det 
inget som får några varningsklockor att ringa när det gäller deras solvens i framtiden. I 
likhet med min genomgång av ORSA:s som ett led i det arbete jag gjorde inför rapporten, 
har jag tagit hänsyn till omfånget och djupet av den analys som ingår i ORSA och till vilken 
utsträckning huvudriskerna har utsatts för lämpliga påfrestnings och scenarietester. 

Uppdaterad icke-finansiell information 

2.8 Jag tillhandahåller också uppdateringar i avsnitt 3 av ett antal icke-finansiella frågor som bl.a: 

• den verksamhet som ska överföras; 

• avveckling av OLAB försäkringar; 

• passtillstånd för ALPI DAC; 

• ändringar av planerna, Brexit-omförsäkring och kontroll; 

• analys av DISP avstånd i efterlevnad; 

• ramverk för styrning & risk; 

• beskattning av försäkringstagare; 

• skattebefrielse; 

• tillgång till FOS för OLAB:s försäkringstagare; 

• omförsäkring och juridiska meddelanden; 

• administration av den irländska verksamheten; 

• föreslagna ändringar på CBI:s föreskrifter; och 

• CBI Solvensintyg. 
 

2.9 Ingen av de icke-finansiella utvecklingarna som jag beskrev i avsnitt 3 har ändrat de åsikterna 
jag först gav i rapporten.  

Allmän slutsats om den uppdaterade informationen 

2.10 Ingen av de utvecklingar som identifierats sedan rapporten gavs ut har påverkat de åsikter jag 
gav i rapporten. Jag har inte identifierat några andra större utvecklingar sedan rapporten gavs ut 
som kommer att påverka överföringen eller min åsikt om huruvida försäkringstagare som ska 
överföras, kvarvarande försäkringstagare hos UKLAP, befintliga försäkringstagare hos ALPI 
DAC eller omförsäkringsbolag hos den verksamhet som ska överföras kommer att påverkas 
negativt av planerna. 

Uppdaterad effekt av överföringen på försäkringstagare och 

omförsäkraringsbolag 

2.11 Jag har inte ändrat någon av de åsikter som jag uttalar i rapporten. Mot bakgrund av den 
uppdaterade finansiella och icke-finansiella information som jag har fått tillgång till är det 
därmed fortfarande min åsikt att implementeringen av de föreslagna planerna, Brexit-
omförsäkring och kontrollen på det effektiva datumet inte kommer att få någon avsevärd, 
negativ effekt på de förmåner eller förmåner som förväntas i framtiden för försäkringstagare 
som ska överföras, kvarvarande försäkringstagare hos UKLAP, eller befintlig försäkringstagare 
hos ALPI DAC. 
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2.12 Jag anser också att överföringen inte kommer att ha någon större effekt på styrningen eller 
standarden på de tjänster som försäkringstagare som ska överföras, kvarvarande 
försäkringstagare hos UKLAP eller befintliga försäkringstagare hos ALPI DAC erbjuds. 

2.13 Dessutom anser jag att förlusten av FSCS-skyddet för försäkringstagare som ska överföras inte 
kommer att ha några större negativa effekter till följd av överföringen. 

2.14 Slutligen är det fortfarande min åsikt att överföringen inte kommer att ha någon större effekt på 
någon av de befintliga externa omförsäkringsbolagen av försäkringar som ska överföras. 

Beaktande av kommunikationsprocessen med försäkringstagare och 

mottagna invändningar och representationer 

2.15 Vid överföringsförhandlingen den 16 oktober 2018 kom domstolen överens om UKLAP:s och 
ALPI DAC:s föreslagna planer för kommunikationen med försäkringstagare om systemet. 
UKLAP och ALPI DAC har bekräftat att de har kommunicerat med försäkringstagarna om alla 
viktigare aspekter enligt de vittnesmål som skickats in till domstolen vid 
överföringsförhandlingen. Problem som identifierats under utskicksprocessen har beskrivits i 
paragraf 5.6. 

2.16 Jag har studerat hur kommunikationsprocessen framskrider med överväganden kring alla de 
138 invändningar som gjorts fram till 6 januari i avsnitt 5. Jag kommer att fortsätta övervaka alla 
andra invändningar som mottagits efter detta datum och informera domstolen om det dyker 
upp några nya teman från dessa senare invändningar. Invändningarna kan sammanfattas i 
följande kategorier: 

• Förlusten av FSCS-skyddet;  

• Föregripande av resultatet av Brexitförhandlingarna; 

• orosmoment gällande byte av försäkringsbolag;  

• den oberoende experten  

• överföring till ett företag med säte på Irland; 

• överföringen bör inte slutföras utan försäkringstagarens samtycke. 

• förstår inte överföringen; 

• Ordalydelsen i den oberoende expertens rapport;  

• att försäkringens prestation kommer att bli sämre; 

• överföring av data; och 

• inga skäl givna. 
 

2.17 Försäkringstagarna har inte gjort några invändningar som jag inte har studerat under det arbete 
som ligger till grund för rapporten och därför anser jag att det inte finns några skäl att ändra de 
slutsatser som jag dragit i min rapport. 

Sammanfattning av slutsatserna 

2.18 Jag bekräftar att jag generellt anser att överföringen inte kommer att avsevärt påverka 
försäkringstagare som ska överföras, kvarvarande försäkringstagare hos UKLAP eller befintliga 
försäkringstagare hos ALPI DAC på negativt sätt. Dessutom tror jag inte att överföringen 
avsevärt kommer att påverka omförsäkringsbolag av försäkringar som ska överföras på ett 
negativt sätt.
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3 Utvecklingar sedan rapporten 

3.1 Detta avsnitt beskriver ändringar som inträffat sedan rapporten kom som t.ex en uppdatering 
av Brexitförhandlingarna, förlusten av FSCS-skyddet och uppdaterad finansiell och icke-
finansiell information som jag har fått sedan rapporten skrevs. All uppdaterad ekonomisk 
information har ställts samman med hjälp av information från den 30 juni 2018 eller senare. Jag 
erbjuder mina åsikter om hur denna uppdaterade information påverkar mina slutsatser när det 
gäller effekten av överföringen på försäkringstagare som ska överföras, de kvarvarande 
försäkringstagarna hos UKLAP, de befintliga försäkringstagarna hos ALPI DAC och 
omförsäkringsbolag hos verksamheten som ska överföras i avsnitt 4.  

Uppdatering om Brexitförhandlingarna 

3.2 I skrivandets stund pågår Brexitförhandlingarna fortfarande och det är inte klart huruvida 
brittiska försäkringsbolag fortfarande kommer att på laglig väg kunna administrera försäkringar 
som sålts under EU:s passrättigheter efter Brexit. Det har inte hänt något på det offentliga 
området som erbjuder någon som helst visshet när det gäller huruvida UKLAP kommer att få 
fortsätta att administrera verksamheten som sålts under EU:s passrättigheter efter 29 mars 
2019. I detta läge, även om det hade lagts förslag på att brittiska försäkringsbolag skulle få 
fortsätta att administrera försäkringar som sålts under EU:s passrättigheter, skulle de inte ha 
hunnit bli lag och därför skulle det fortfarande finnas osäkerhet om det slutliga resultatet av 
Brexit. Det är fortfarande möjligt att man kan komma överens om en överföringsperiod vilket 
skulle göra det möjligt för UKLAP att ta hand om de försäkringar som sålts under EU:s 
passrättigheter under en begränsad period efter den 29 mars 2019. Det är dock inte klart hur 
länge en dylik överföringsperiod skulle vara. Därför är det min åsikt att planerna är nödvändiga 
för att förse de försäkringstagare som ska överföras med visshet om att Aviva-koncernen 
kommer att kunna administrera deras försäkringar på laglig väg även efter Brexit. 

Uppdatering om förlusten av FSCS-skydd 

3.3 FSCS är en lagstadgad "sista utväg" i Storbritannien som utnyttjas när försäkringsbolag inte helt 
kan klara av sina åtaganden. Det skyddar försäkringstagare om ett finansinstitut skulle bli 
insolvent. Försäkringar som ska överföras som för närvarande skyddas av FSCS omfattar bl.a.: 

• Irländsk verksamhet som sålts via UKLAP, (ca 55 0002 försäkringar); och 

• OLAB (183 118 försäkringar). 
 

3.4 UKLAP har ur ett historiskt perspektiv ansett att irländsk verksamhet som inte sålts via 
UKLAP:s irländska lokalkontor inte är täckt av FSCS. Detta kommer att fortsätta att vara fallet 
efter överföringen.  

3.5 I PRA:s remissdokument "CP 26/18 – Storbritanniens utträde ur EU: Vid ändringar i PRA:s 
regelverk och gällande "bindande tekniska standarder" (från oktober 2018), angav PRA att i fall 
där ett brittiskt försäkringsbolag överför sina försäkringsåtaganden till ett företag utan tillstånd i 
Storbritannien, så ger befintliga PRA-regler endast FSCS-skydd till det brittiska 
försäkringsbolagets handlingar och försummelser som uppkom före överföringen till 
"efterträdaren". PRA föreslog att man inte skulle ändra denna befintliga försäkring förutsatt att 
"efterträdarna" inte är "relevanta personer" under FSMA.  

3.6 Vi har diskuterat avsnitten i CP26/18 som behandlar FSCS-skyddet, i relation till denna 
överföring, med UKLAP:s juridiska rådgivare.  UKLAP har fått juridisk rådgivning i samband 
med FSCS-skyddet och konsekvenserna av denna överföring med detta skydd för de 
överförande försäkringstagarna från deras juridiska rådgivare, och en skrivelse utarbetades av 
juridiska rådgivare som sammanfattade denna juridiska rådgivning. Denna skrivelse har delats 

 
2 Beräknat baserat på förhållandet mellan FSCS-täckta försäkringar till icke-FSCS-täckta försäkringar 
fastställda per den 31 december 2017. 
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med mig och jag har haft möjlighet att diskutera och utforska denna skrivelse med de juridiska 
rådgivarna och att fastställa det grundläggande och logiska flödet av den juridiska rådgivningen. 
Jag är ingen expert på juridiska frågor och därför har jag, vid utformningen av mina slutsatser 
relaterade till förlusten av FSCS-skydd för de överförande försäkringstagare som för närvarande 
är skyddade av FSCS, tagit hänsyn till mina diskussioner med UKLAP:s juridiska rådgivare och 
den juridiska rådgivningen som utarbetats om detta ämne.  

3.7 Jag anser inte att det är nödvändigt att söka oberoende juridisk rådgivning i samband med 
förlusten av FSCS för de överförande försäkringstagare som omfattas av detta skydd, då: 

• min uppfattning om FSCS-skyddet baseras på min tolkning av FSCS-reglerna, enligt vad 
som anges i PRA-handboken, men jag är ingen juridisk expert, 

• som ett resultat av min analys, huruvida överförande försäkringstagare kommer att ha FSCS-
skydd i förhållande till handlingar eller försummelser som inträffar efter det effektiva 
datumet, är det en relativt klar fråga och jag förväntar mig inte att anlita oberoende juridisk 
rådgivning skulle leda till en annan slutsats och det skulle dessutom resultera i onödiga extra 
kostnader  

• diskussionerna med UKLAP:s juridiska rådgivare och den juridiska rådgivningens skrivelse 
som utarbetats för UKLAP av dess juridiska rådgivare med avseende på förlusten av FSCS-
skydd för de överförande försäkringstagare som för närvarande är skyddade, 
överensstämmer med vad jag har sett på andra ställen om liknande 
företagsstruktureringsprojekt. Trots det faktum att jag inte är någon expert på juridiska 
frågor har jag funderat på den logiska grunden för skrivelsen och den juridiska rådgivningen 
från UKLAP:s juridiska rådgivare och den överensstämmer med min egen förståelse, baserat 
på över 20 års erfarenhet av rådgivning om förvärv och omstrukturering , inklusive 
gränsöverskridande transaktioner; och 

• enligt min åsikt är det rimligt att förlita sig på diskussionerna och skrivelsen relaterad till 
FSCS som tillhandahållits av UKLAP:s juridiska rådgivare, eftersom det är en respekterad 
advokatbyrå med stor erfarenhet av försäkringsföreskrifter, inklusive FSCS, Del VII-
överföringar, inklusive gränsöverskridande överföringar, och har erfarenhet av sådana 
frågor. 

3.8 Jag anser baserat på min egen analys och dessa diskussioner att efter överföringen av de 
försäkringstagare som ska överföras till ALPI DAC (efterträdaren), ska handlingar eller 
försummelser av UKLAP (se paragraf 3.10) som inträffar innan det effektiva datumet fortsätta 
att täckas av FSCS, även om försäkringsbolagets insolvens skulle inträffa efter det effektiva 
datumet.  

3.9 Enligt planerna överförs försäkringarna i fråga till ALPI DAC, ett försäkringsbolag med säte på 
Irland. Eftersom ALPI DAC inte är någon "relevant person" enligt gällande PRA-regler, och i 
enlighet med den vägledning som beskrivs i paragraf 3.5, kommer fordringar som uppstår 
avseende handlingar eller försummelser av UKLAP (se paragraf 3.10) och som inträffar efter 
det effektiva datumet inte längre att vara täckta av FSCS-skyddet. Fordringar som uppkommer i 
samband med handlingar eller försummelser av ALPI DAC kommer inte att omfattas av FSCS-
skydd, oavsett när de uppstår. Jag har därför dragit slutsatsen att FSCS-skydd för överförande 
försäkringstagare som för närvarande omfattas kommer inte att gälla för handlingar eller 
försummelser av ALPI DAC (närhelst de inträffar) eller för eventuella handlingar eller 
utelämnanden av UKLAP som inträffar efter det effektiva datumet (inklusive under den 
mellanliggande perioden mellan det effektiva datumet och Brexit). 
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3.10 Tabellen nedan ger exempel på handlingar eller försummelser för olika typer av försäkringar: 

Försäkringstyp Exempel på en händelse eller utelämnande 

Skydd 

Felförsäljning som inträffade före det effektiva 
datumet uppvisade administrationsfel före det 
effektiva datumet, giltiga fordringar som härrör från 
dödsfall/allvarlig sjukdom hos försäkringstagaren där 
dödsfall/allvarlig sjukdom inträffar före det effektiva 
datumet. 

Livränta 

Felförsäljning som inträffade före det effektiva 
datumet uppvisade administrationsfel före det 
effektiva datumet, giltiga fordringar enligt 
försäkringspolicyn där den försäkrade händelsen 
inträffat före det effektiva datumet. 

Besparingar / Pension 

Felförsäljning som inträffade före det effektiva 
datumet uppvisade administrationsfel före det 
effektiva datumet, giltiga fordringar enligt 
försäkringspolicyn där den försäkrade händelsen 
inträffat före det effektiva datumet. 

 

Övervägande av alternativa operativmodeller 

3.11 Som beskrivs i rapporten, och i paragraferna 2.3 och 2.4 ovan har UKLAP tittat på alternativa 
operativmodeller som skulle kunna implementeras för att eventuellt mildra förlusten av FSCS 
för de försäkringstagare som ska överföras som för närvarande har täckning. I min rapport 
analyserade jag dessa alternativa operativa modeller och kom överens med Aviva Group att 
vissa inte garanterar att FSCS-skyddet kan behållas efter Brexit, att vissa skulle leda till extra 
kostnader och komplexitet jämfört med UKLAP:s utvalda tillvägagångssätt och att vissa är 
omöjliga att genomföra inom den angivna tidsramen. Brexitförhandlingarna har inte givit några 
vidare försäkringar när det gäller huruvida alternativa operativmodeller eller lösningar som 
UKLAP har tittat på skulle leda till att FSCS-skyddet blir kvar för dessa försäkringstagare. 
Dessutom, som anges i min rapport, är det mycket viktigt att säkerställa att 
överföringsförsäkringarna kan fortsätta att fungera lagligt efter Brexit och att överföra 
överföringsförsäkringarna till ALPI DAC är ett rimligt tillvägagångssätt för att säkerställa detta. 
ALPI DAC är ett försäkringsbolag baserat i Irland och inte en "relevant person" enligt gällande 
PRA-regler, och följaktligen är FSCS-skyddet därigenom ej gällande för handlingar eller 
försummelser som inträffar efter det effektiva datumet för de överförande försäkringstagare 
som för närvarande omfattas av det. Dessutom, eftersom denna överföring har föreslagits på 
grund av Brexit och inte på grund av ett strategiskt beslut från UKLAP, är det inte nödvändigt 
för UKLAP att implementera dessa alternativa verksamhetsmodeller för att ALPI DAC ska 
kunna utföra sina dagliga uppgifter.  

3.12 Dessutom erbjuder FSCS endast skydd till täckta försäkringstagare om ett företag skulle råka ut 
för insolvens eller inte skulle kunna klara av sina åtaganden Med tanke på att ALPI DAC är 
skyldiga att följa Solvency II och att dess SRA kräver att det innehar en kapitalbuffert som 
överstiger det som krävs enligt Solvency II, är sannolikheten för försummelse eller insolvens 
för ALPI DAC enligt min uppfattning mycket låg.  

Uppdaterad finansiell information 

Solvency II Pillar 1 balansräkning 

3.13 UKLAP och ALPI DAC har tillhandahållit uppdaterad finansiell information den 30 juni 2018. 
Det här är det senaste datumet då en full uppsättning finansiell informationen var tillgänglig. 
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3.14 Tabellen nedan visar effekten av överföringen på Solvency II Pillar 1 för UKLAP om 
överföringen hade ägt rum den 31 december 2017 (som det står i rapporten) och om 
överföringen hade ägt rum den 30 juni 2018. 

 

£m 

UKLAP 

den 31 december 2017 den 30 juni 2018 
Före 

överföringen 
Efter 

överföringen 
Före 

överföringen 
Efter 

överföringen 

Totala tillgångar  307 464 300 911 305 505 298 943 
Totala skulder  292 196 285 808 291 209 284 880 
Överskott av 
tillgångar över skulder  

15 269 15 102 14 296 14 063 

Totalt tillgängliga 
Egna medel för att 
klara av SCR 

14 154 14 084 13 081 12 919 

SCR 9 321 9 206 8 506 8 361 
SCR-förhållande 152% 153% 154% 155% 

 

3.15 Sedan rapporten är den största orsaken för fallet i Egna medel en aktieutdelning som delvis 
kompenserats med goda inkomster från befintlig verksamhet, ändringar i förmodad livslängd 
och bättre än väntade ekonomiska variationer (främst credit/sovereign spreads, räntestatser och 
variationer på aktiemarknaden). Fallet i SCR beror på en kombination av faktorer vilket 
omfattar ändringar i förmodad livslängd och ekonomiska variationer, delvis kompenserade av 
nya påfrestningar på verksamheten.  

3.16 Resultatet ovan omfattar ett kapitaltillskott från UKLAP till ALPI DAC. Om överföringen 
hade inträffat den 30 juni 2018 hade kapitaltillskottet varit 136 miljoner pund, efter hänsyn 
tagits till omförsäkringspremien under Brexit-omförsäkring. Kapitaltillskottet borgar för att 
ALPI DAC ska ha ett SCR-förhållande motsvarande dess målnivå på 150 % efter överföringen. 

3.17 Generellt visar tabellen i paragraf 3.14 att det inte förekommit några större förändringar i SCR-
förhållandet före och efter överföringen för UKLAP sedan rapporten.  

3.18 Tabellen nedan visar effekten av överföringen på Solvency II Pillar 1 resultat for ALPI DAC 
om överföringen ägt rum den 31 december 2017 (som det står i rapporten) och om 
överföringen ägt rum den 30 juni 2018. Resultaten av det faktiska SCR-förhållandet den 30 juni 
2018 före överföringen har upprättats enligt samma kontrollmiljö som gäller för årsredovisning. 
Detta inkluderar en "utförande, kontroll och granskning"-process samt en extern revision. Det 
finns några mindre proformajusteringar av de granskade 30 juni 2018-siffrorna, men dessa är 
inte väsentliga. Det proforma SCR-förhållandet efter överföringen har upprättats enligt samma 
interna kontrollmiljö men utan granskning genom extern revision. Jag har granskat en analys 
som jämför positionerna före och efter överföringen och en analys som jämför positionerna för 
31 december 2017 och 30 juni 2018 och mina frågor avseende dessa har besvarats på ett 
tillfredsställande sätt av UKLAP. Resultaten stämmer överens med mina förväntningar med 
tanke på rörelser på marknaden och UKLAP:s och ALPI DAC:s verksamhet sedan tidpunkten 
för resultaten den 31 december 2017. Jag är därför nöjd med dessa resultat.  
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€m 

ALPI DAC 

den 31 december 2017 den 30 juni 2018 
Före 

överföringen 
Efter 

överföringen 
Före 

överföringen 
Efter 

överföringen 

Totala tillgångar  4 965 13 942 5 001 13 809 
Totala skulder  4 709 13 241 4 752 13 107 
Överskott av 
tillgångar över 
skulder  

256 702 249 702 

Totalt 
tillgängliga Egna 
medel för att 
klara av SCR 

253 559 246 549 

SCR 160 372 154 366 
SCR-förhållande 158% 150% 159% 150% 

 

3.19 Sedan den 31 december 2017 har den viktigaste orsakens för raset i ALPI DAC:s egna medel 
före överföringen varit en utdelning på 5 miljoner euro till den föregående ägaren som ett led i 
slutfasen av överförandet av kontrollen och ett bidrag på 4 miljoner euro till det för personal 
förmånsbestämda pensionssystemet (Staff Defined Benefit Scheme). Den största effekten på 
SCR var en minskning på 4 miljoner euro till SCR från the Staff Defined Benefit scheme.  

3.20 Som anges i rapporten avser ALPI DAC att ansöka om att få använda VA till att täcka den 
verksamhet som ska överföras, men VA-ansökan om försäkringar som ska överföras har 
skjutits upp till 2019. Därmed medger inte de uppdaterade resultaten den 30 juni 2018 för VA 
på den verksamhet som ska överföras i ALPI DAC. Resultaten den 31 december 2017 
innehåller en VA för verksamheten som ska överföras och som det står i rapporten paragraf 
10.7, blev effekten av tillämpningen av VA en ökning av de Egna medlen på mindre än 10 
miljoner pund. 

3.21 Det ska också sägas att det ovanstående resultatet medger ett kapitaltillskott från UKLAP till 
ALPI DAC. Om överföringen hade inträffat den 30 juni 2018 hade kapitaltillskottet varit 136 
miljoner pund, efter hänsyn tagits till omförsäkringspremien under Brexit-omförsäkring. Detta 
kapitaltillskott är ett krav i planerna och säkerställer att ALPI DAC har ett SCR-förhållande 
som motsvarar målnivån på 150 %. 

3.22 Som det står in tabellen ovan ligger SCR-förhållandena kvar på eller över målförhållandet för 
SCR på 150 % före och efter överföringen.  

3.23 Generellt sett är det min åsikt att ändringarna i UKLAP:s och ALPI DAC:s SCR-förhållanden 
från den 31 december 2017 till den 30 juni 2018, både före och efter överföringen inte är viktig. 
Både UKLAP och ALPI DAC uppfyller fortfarande deras Solvency Risk Appetite och har ett 
SCR-förhållande på över 150 % före och efter överföringen. 

3.24 Jag har också fått tillgång till nyare, konfidentiella, finansiella resultat som ingår i 
solvensövervakningspaket för UKLAP för december månad 2018 och dessa, tillsammans med 
ALPI DAC:s solvenssituation för innevarande kvartal pekar på att de finansiella situationerna 
för både UKLAP och ALPI DAC inte har ändrat sig avsevärt sedan 30 juni 2018. Det är rimligt 
att förlita sig på UKLAP:s och ALPI DAC:s verktyg som används för att övervaka 
realtidssolvens. Verktygen har använts under ett antal år och har visat sig vara bra i att förutsäga 
de faktiska solvensresultaten. Dessutom beaktar solvensbedömningarna aktuella 
marknadsförhållanden på marknaden, inklusive räntor och obligationsspridningar, och 
återspeglar hur dessa förhållanden påverkar riskerna inom portföljerna. Resultaten är föremål 
för de normala "utför, kontrollera och granska"-processerna som används inom UKLAP:s och 
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ALPI DAC:s ekonomiavdelningar. Jag har granskat resultaten av de senaste finansiella 
resultaten och haft möjlighet att ta upp frågor, vilka har besvarats på ett tillfredsställande sätt.  

Testning av påfrestning och scenario  

3.25 Resultatet av testning av påfrestning och scenario presenteras i UKLAP:s och ALPI DAC:s 
ORSA:s. Jag gick igenom 2017 års ORSA för UKLAP och 2018 Interim ORSA för ALPI DAC 
som ett led i det arbete som ligger bakom rapporten, eftersom dessa är ett bra tecken på hur 
företag kan klara sig när det går sämre framöver. Mina slutsatser presenteras i rapporten, i 
paragraferna 4.33 till 4.36 för UKLAP och paragraferna 5.26 till 5.29 för ALPI DAC. Jag drog 
slutsatsen att både UKLAP och ALPI DAC hade ett antal förvaltningsåtgärder som kunde 
vidtas för att hantera framtida negativa händelser.  

3.26 Sedan rapporten har jag fått tillgång till uppdaterade utkast till UKLAP:s Återhämtningsplan 
och ALPI DAC:s ORSA. Dessa omfattar uppdaterade projektioner för SCR-förhållande och 
uppdaterade beskrivningar av de åtgärder som kan vidtas antingen av UKLAP eller ALPI DAC 
för att återställa deras solvens vid vissa påfrestningsscenarier. De visar också att både UKLAP 
och ALPI DAC har ett antal förvaltningsåtgärder som de kan vidta för att klara av dylika 
scenarier och jag är inte orolig över UKLAP:s eller ALPI DAC:s solvens i framtiden. Jag ser att 
UKLAP:s kreditvärdighet inte har ändrats sedan rapporten.  

Effekten av PRA:s CP13/18 på Equity Release Mortgages 

3.27 I juli 2018 gav PRA ut CP13/18, ett konsultationsunderlag om värdet på Equity Release 
Mortgages och bad företag att värdera dessa tillgångar med hjälp av en föreslagen uppsättning 
antaganden och beräknar på så sätt effekten på deras solvenssituation om dessa förslag skulle 
implementeras. Konsultationsperioden för CP13/18 avslutades den 30 september 2018 och i 
december 2018 gav PRA feedback på de svar som kommit in PS31/18. PS31/18 innehåller 
också det slutgiltiga tillsynsuttalandet "SS3/17 – Solvency II: Matchande justeringar – illikvida 
tillgångar och equity release mortgages", som kommer att träda i kraft den 31 december 2019. 
Det finns vissa frågor när det gäller SS3/17 som PRA avser att söka råd om i början av 2019. 

3.28 UKLAP har gjort en effektanalys som bygger på de aktuella förslagen och dessa visar att 
förslagen inte kommer att påverka UKLAP:s Egna medel och kommer att leda till en ökning av 
dess SCR. Mot bakgrund av min granskning av UKLAP:s bedömning är jag säker på att 
UKLAP kan klara av denna effekt och sina juridiska åtaganden och samtidigt ligga kvar på eller 
över målförhållandet för SCR som beskrivs i UKLAP:s SRA. 

Uppdaterad icke-finansiell information 

3.29 Resten av detta avsnitt beskriver den uppdaterade icke-finansiella information som jag har tittat 
på sedan rapporten kom. 
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Verksamhet som överförs 

3.30 Den verksamhet som ska överföras den 31 december 2017 och 30 juni 2018 kan delas upp 
enligt följande: 
 

Försäkringar 
som ska 
överföras 

Försäkringstyp 
den 31 december 2017 den 30 juni 2018 

Policy Count 
BEL 
(£m) 

Policy Count 
BEL 
(£m) 

Vinstdrivande 
irländsk 
verksamhet 

Vinstdrivande 8 644 731 8 462 703 

Icke-
vinstdrivande 
irländska 
verksamhet 

Icke 
vinstdrivande 

247 773 5 139 248 016 5 140 

OLAB 

Icke-
vinstdrivande 
och 
vinstdrivande 

205 861 1 155 183 118 956 

Total 462 278 7 024 439 596 6 799 

 

3.31 Som det står in tabellen ovan, har det totala antalet försäkringar som ska överföras den 30 juni 
2018 minskat. Detta beror huvudsakligen på en åtgärd som vidtagits av UKLAP, sedan 
rapporten offentliggjordes och före utskicken till försäkringstagarna startades för att säkerställa 
att alla försäkringar som ska överföras hade identifierats. Detta gav upphov till ett stort fall i 
antalet försäkringar som skulle överföras i FP WPSF. Definitionen av omfånget på den 
verksamheten som ska överföras har inte ändrats men denna åtgärd visade att en viss 
produktklass skulle ha utelämnats eftersom den felaktigt tagits med (som beskrivs i paragraf 
5.6). Antalet försäkringar som ska överföras har också minskat något på grund av att tiden gått 
eftersom delar av den verksamhet som ska överföras har avveckling mellan den 31 december 
2017 och den 30 juni 2018. 

3.32 Som nämnts i paragraf 3.31 ovan, har omfattningen av den verksamhet som ska överföras inte 
ändrats sedan rapporten gavs ut. Som nämnts i rapporten definieras den verksamhet som ska 
överföras som alla försäkringar som sålts enligt direktivet om etableringsfrihet och alla 
försäkringstagares försäkringar som köpt en produkt som är avsedd endast för enskilda inom 
ett EU-land. Jag vet att det finns cirka 9 000 försäkringstagare i Sverige och 10 000 
försäkringstagare på Island som inte ingår i den verksamhet som ska överföras eftersom de 
köpte produkter som var avsedda för kunder i Storbritannien. Jag anser att dessa 
försäkringstagare inte uppfyller de kriterier som ställts för att få ingå i den verksamhet som ska 
överföras. UKLAP har dock informerat mig att de avser att fullfölja sina åtaganden enligt 
kontraktet till dessa försäkringstagare, och jag har förstått att UKLAP kommer att fortsätta att 
övervaka eventuella juridiska konsekvenser om dessa försäkringar inte överförs.  

Avveckling av OLAB försäkringar 

3.33 I paragraferna 10.58 till 10.62 av rapporten har jag diskuterat avveckling av BEL of OLAB i 
relation till ALPI DAC:s standardriskexponering mot till UKLAP till följd av Brexit-
omförsäkring. Sedan rapporten gavs ut har vissa korrigeringar gjorts på den metodik som 
används vid beräkning av avveckling av BEL av OLAB försäkringar, och detta har lett till vissa 
ändringar på avvecklingsprofilen.  

3.34 I paragraf 10.58 av rapporten tog jag med en tabell som visade BEL av OLAB i procent av 
ALPI DAC:S skulder, med och utan ny verksamhet. Nedan visar jag denna tabell igen med den 
uppdaterade information som UKLAP har försett mig med.  



 
 

16 
 
Aviva Sekretessbelagd 
 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

BEL of OLAB (€m) 1 087 1 066 1 048 1 030 1 011 

BEL of ALPI DAC, inkl. väntad 
ny verksamhet (€m) 

12 526 13 017 13 576 14 157 14 784 

BEL of OLAB som en procent 
av den totala ALPI DAC BEL 
inkl. förväntad ny verksamheten 

9% 8% 8% 7% 7% 

BEL of ALPI DAC, exkl. ny 
verksamheten (€m) 

11 113 10 035 8 953 7 813 6 636 

BEL av OLAB som en procent 
av totala ALPI DAC BEL exkl. 
ny verksamhet 

10% 11% 12% 13% 15% 

3.35 OLAB:s reviderade avvecklingsprofil visar också att OLAB:s verksamhet över de kommande 
10 åren kommer att minskas med cirka 20 %, och 2039 kommer endast en tredjedel av OLAB:s 
försäkringar att finnas kvar.  

3.36 Därmed och trots att jag noterar att korrigeringarna på metodiken som använts till att beräkna 
avvecklingsprofil för OLAB:s skulder visar en annan avvecklingsprofil är det fortfarande så att i 
avsaknad av ny verksamhet så kommer OLAB att stå för en större andel av ALPI DAC:s 
verksamhet ALPI DAC under de kommande fem åren vilket innebär att ALPI DAC:s 
motpartsexponering till UKLAP kommer att öka i relativa termer. Det bör markeras att ALPI 
DAC inte avser att säga nej till ny verksamhet och därför förväntar vi inte att denna scenario 
skulle inträffa i praktiken. Om ALPI DAC förblir öppna för ny verksamhet vilket är avsikten 
kommer ALPI DAC att ha en relativt stor counterparty default exposure under de första åren, 
något som kommer att minska och bli en mindre risk för ALPI DAC. Dessutom är ALPI DAC 
medveten om sin utsatthet för counterparty default risk och har erfarenhet när det gäller 
övervakning och hantering av denna risk från en dag till nästa.  

3.37 Generellt sett är jag övertygad om att ALPI DAC motpartsexponering till UKLAP kan hanteras 
på ett lämpligt sätt och inte innebära en avsevärd, negativ effekt på ALPI DAC. 

Passtillstånd för ALPI DAC 

3.38 ALPI DAC håller på att förhandla till sig EU:s passrättigheter till fri rörlighet för tjänster i 
Tyskland, Sverige och Island och sätta upp lokalkontor i Belgien och Frankrike, så att de 
kommer att kunna fortsätta att driva verksamheten från dessa EES-stater efter Brexit. Jag tror 
inte att det kommer att läggas några hinder i vägen för ALPI DAC att få dessa EU:s 
passrättigheter eller att sätta upp dessa lokalkontor, även om de ännu inte fått dessa tillstånd vid 
tidpunkten för sammanställningen av denna kompletterande rapport. Om det skulle uppstå 
problem kommer jag att meddela domstolen om dessa före sanktionsförhandlingarna äger rum. 

Ändringar av planerna 

3.39 Jag har tillhandahållit en beskrivning av planerna i avsnitt 6 av rapporten. Sedan planerna 
presenterades för domstolen vid överföringsförhandlingen den 16 oktober 2018 har det 
inträffat två mindre ändringar. Den första av dessa ändringar var att man tog bort hänvisningen 
till Hemhjälps-produkten från Schedule 1 i planerna, som listar produkterna som ska överföras 
enligt planerna. Den andra ändringen var tillägget av employer pension scheme product till 
Schedule 1.  

3.40 Som förklarats i paragraf 3.31har UKLAP vidtagit åtgärder för att får fram det antal 
försäkringar som ska överföras. Denna åtgärd visade att Hemhjälps-produkten faktiskt inte är 
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en UKLAP-produkt och därför inte ska ingå i Schedule 1 av planerna. Under utskicksprocessen 
insåg man också att employer pension scheme product föll inom ramarna för överföringen och 
att det därmed skulle ha hänvisats till den i Schedule 1. Eftersom dessa ändringar i planerna var 
till för att rätta till fel och inte ändrar syftet med eller strukturen av planerna anser jag att dessa 
ändringar är lämpliga.  

Ändringar på Brexit-omförsäkring  

3.41 En beskrivning av Brexit-omförsäkring och kontrollen finns i avsnitt 9 av rapporten. Sedan 
överföringsförhandlingen, har det gjorts två ändringar på Brexit-omförsäkringar. 

3.42 I Brexit-omförsäkringar fanns det en e-postadress till en anställd på ALPI DAC som inte längre 
jobbar där och denna e-postadress har därför uppdaterats. Eftersom denna ändring inte ändrar 
syftet med eller strukturen för Brexit-omförsäkringar anser jag att det inte innebär någon större 
förändring. 

3.43 Som det står i paragraf 9.50 av rapporten var definitionen av Back Book Premium i 
relation till försäkringar i Old WPSF och FP WPSF tidigare BEL plus en avsättning för 
framtida uppdelning av egendomen med hänsyn till de hållbara 
egendomsuppdelningarna vid tidpunkten i fråga. Sedan rapporten blev klar har denna 
definition uppdaterats och Back Book Premium i relation till försäkringar i Old WPSF och FP 
WPSF är nu definierade i Brexit-omförsäkringar som BEL plus en lämplig marginal i enlighet 
med Solvency II och överföringsmetodiken som gällde vid tiden i fråga. Därför är nu 
definitionen av Back Book Premium för försäkringar i Old WPSF och FP WPSF nu samma 
som för alla andra OLAB-försäkringar. 

3.44 Back Book Premium som betalas av ALPI DAC till UKLAP är ett handelsavtal mellan de två 
enheterna. Därför har jag när jag tittade på huruvida ändringen av definitionen av Back Book 
Premium är viktig eller inte tittat på vilken dominoeffekt denna ändrade definition kan ha på 
kapitaltillskottet och avslutningsbeloppet.  

3.45 Enligt planerna måste UKLAP tillhandahålla ett kapitaltillskott till ALPI DAC som är 
tillräckligt för att se till att ALPI DAC ska ha ett SCR-förhållande på 150 % omedelbart efter 
det effektiva datumet. Tillgångarna som ska överföras enligt planerna i samband med OLAB är 
dock samma som till Back Book Premium. Därmed påverkas inte kapitaltillskottet, och 
tillgångarna inom FP WPSF och Old WPSF, av ändringen av definitionen av Back Book 
Premium.  

3.46 Fastställandet av avslutningssumman under Brexit-omförsäkringar tar bland annat hänsyn till 
den metodik som används till att få fram Back Book Premium. Jag anser dock att avlägsnandet 
av hänvisningar till framtida distribution av egendom för Back Book Premium i relation till 
försäkringar i Old WPSF och FP WPSF inte negativt påverkar fastställandet av 
avslutningssumman eftersom definitionen av avslutningssumman innehåller hänvisningar till 
avsättningar för framtida egendomsdistribution för försäkringar i Old WPSF och FP WPSF.  

3.47 Därför anser jag att ändringarna på definitionen Back Book Premium inte har någon negativ 
dominoeffekt och därför är det min åsikt att denna ändring av Brexit-omförsäkringsverksamhet 
inte är viktig. 

Ändringar på avgiften 

3.48 Det har inte förekommit några ändringar på avgiften sedan den presenterades för domstolen 
vid överföringsförhandlingen den 16 oktober 2018. 
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Analys av DISP avstånd i efterlevnad; 

3.49 ALPI DAC har gjort en analys i avsikt att jämföra likheter och skillnader mellan 
dispytlösningsbestämmelser, ("DISP"), i FCA:s Handbok, när det gäller FOS i UK, och 
motsvarande irländska regler och Konsumentskyddskoden från 2012 som gäller FSPO. Det 
finns redan föreskrifter i programmet som kräver att ALPI DAC ska förhålla sig till relevanta 
DISP-krav när de överväger fordringar från försäkringstagare avseende handlingar eller 
försummelser av UKLAP, som inträffade före det effektiva datumet och som har 
vidarebefordrats till FOS före det effektiva datumet. Jag har sett resultaten av denna DISP-
granskning och har diskuterat dessa med UKLAP. Resultatet av denna DISP-granskning visar 
inte någon större skillnad mellan DISP och motsvarande irländska föreskrifter som skulle 
kunna underminera kravet i programmet att ALPI DAC ska efterleva DISP i relation till 
fordringar som hänvisas till FOS i samband med handlingar eller försummelser av UKLAP före 
det effektiva datumet.  

Ramverk för styrning & risk 

3.50 Som jag angivit i rapporten kommer ALPI DAC:s ramverk för styrning och risk att färdigställas 
som en del av ALPI DAC:s integrationsprocess in i Aviva-koncernen. Man har informerat mig 
att det inte har gjorts några ändringar på ALPI DAC:s föreslagna ramverk för styrning och risk 
från det som beskrivs i rapporten.  

3.51 ALPI DAC fortsätter att anpassa sina styrningsprocesser efter Avivas. Även om de flesta 
relevanta kommittéerna redan satts upp innan rapporten kom har ALPI DAC börjat sätta upp 
en Beteende- och kundkommitté sedan rapporten kom som ska hjälpa styrelsen på ALPI DAC 
att tillhandahålla tillsyn över alla frågor gällande riskbeteende. 

3.52 Den 1 januari 2019 hade UKLAP gjort några mindre uppdateringar i den dagliga verksamheten 
i samband med smoothing approach och investeringsförvaltning som anges i PPFM för den 
irländska WPSF och dessa ändringar kommer också att göras i PPFM när det gäller ALPI 
irländska WPF. Ändringarna på the smoothing approach tydliggör hur smoothing principles ska 
implementeras. Ändringar på investeringsförvaltningen tydliggör inställningen till hur man 
granskar investeringsstrategin och en justering har också gjorts för att visa det faktum att 
irländska WPSF inte längre har något större egendomsinnehav. Dessa ändringar har diskuterats 
och kommits överens om av WPC och WPA. 

Beskattning av försäkringstagare 

3.53 UKLAP har legat i förhandlingar med irländska skattemyndigheter om framtida beskattning av 
försäkringstagare som ska överföras. Dessa diskussioner har bekräftat att skattestatusen för 
överförande försäkringstagare inte kommer att ändras till följd av systemet. 

Skattebefrielser 

3.54 Sedan rapporten har UKLAP försökt få klarhet och bekräftelse från de relevanta 
skattemyndigheterna i Storbritannien och Irland när det gäller tillämpning av företagsskatt för 
den verksamhet som ska överföras. UKLAP har fått de begärda tillstånden från brittiska 
skattemyndigheterna. UKLAP håller för närvarande diskussioner med den irländska 
skattemyndigheten, och när denna kompletterande rapport skrivs så har man inte lyckats uppnå 
avsteg från skatt på kapitalvinst. Förväntningen är dock att detta kommer att ske snart och om 
det mot all förmodan inte skulle ske kommer eventuella effekter av detta att betalas av 
UKLAP:s aktieägare och kommer inte att påverka de försäkringstagare som ska överföras eller 
kvarvarande försäkringstagare. 

3.55 På grund av förändringar i de belgiska skattereglerna kommer UKLAP att bli tvungna att betala 
cirka 300 000 euro i skatt för överföringen av den belgiska verksamheten till följd av planerna. 
Denna avgift kommer att betalas av UKLAP:s aktieägare och kommer inte att påverka 
försäkringstagare som ska överföras. 
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Tillgång till FOS för OLAB:s försäkringstagare 

3.56 Sedan rapporten skrevs har det bekräftats att om en försäkringstagare hos OLAB har klagomål 
om hur UKLAP:s tillsynsverksamhet bedrivs efter det effektiva datumet för planerna kommer 
de att kunna lämna in klagomål till FOS. 

Omförsäkring och juridiska meddelanden 

3.57 Det finns inga omförsäkringsarrangemang när det gäller vinstdrivande irländsk verksamhet. 

3.58 När det gäller den icke-vinstdrivande irländska verksamheten håller UKLAP på att informera 
relevanta interna och externa omförsäkringsbolag om planerna. Jag förväntar mig inte att några 
omförsäkringsbolag kommer att motsätta sig en ändring av överlämnande företag från UKLAP 
till ALPI DAC. Om någon av dessa omförsäkringsbolag skulle opponera sig kommer jag att 
informera domstolen om dessa innan sanktionsförhandlingarna. 

3.59 Ett av de externa omförsäkringsarrangemangen täcker både UKLAP:s icke-vinstdrivande 
irländska verksamhet och kvarvarande försäkringstagare. När det gäller detta avtal håller ALPI 
DAC på att ta fram ett kompletterande avtal med omförsäkringsbolaget där 
omförsäkringsbolaget förbinder sig till att omförsäkra den irländsk verksamheten direkt med 
ALPI DAC samtidigt som den fortsätter att täcka UKLAP:s kvarvarande försäkringstagare. Jag 
förväntar mig inte några problem med implementeringen av detta nya avtal. Om det skulle 
uppstå problem kommer jag att informera domstolen innan sanktionsförhandlingarna. 

3.60 Dessutom har alla interna och externa omförsäkringsbolag som täcker OLAB informerats om 
planerna, och UKLAP håller på att bekräfta att dessa omförsäkringsarrangemang kommer att 
finnas kvar efter överföringen. Ändringsdokument till de aktuella arrangemangen har dragits 
upp och UKLAP håller på att komma överens om dessa med relevanta omförsäkringsbolag. Jag 
förväntar mig inte att det ska uppstå några problem i samband med Ändringsdokumenten, men 
om det skulle göra det kommer jag att informera domstolen före sanktionsförhandlingarna.  

Administration av den irländska verksamheten 

3.61 För närvarande sköts administrationen för vinstdrivande och icke-vinstdrivande irländska 
försäkringar av ALSIL. Enligt paragraferna 8.20 och 8.23 i rapporten kommer ALPI DAC att 
administrera den irländska verksamheten efter överföringen. 

3.62 Programmet med att föra samman de olika administrationsteamen, processerna och systemen 
hos ALPI DAC och ALSIL enligt en Best of Both på båda ställena är på gång. Sedan oktober 
2018 har förvaltningsteamen på ALSIL och ALPI DAC flyttats ihop och en ny chefsstruktur 
har implementerats med chefer som har ansvar för ett team sammansatt av ALPI DAC och 
ALSIL-personal. ALPI DAC har också gjort en bedömning av funktionerna i ALSIL:s och 
ALPI DAC:s administrationssystem, och man har beslutat att ALPI DAC:s 
administrationssystem kommer att användas i framtiden. Denna ändring kommer att äga rum 
efter överföringen. All dessa ändringar har gjorts i enlighet med Best of Both på båda ställena 
som jag beskrev i rapporten. Integrationen av administrationssystemen som implementerar Best 
of Both på båda ställena, säkerställer att alla produkter ska gå att administreras effektivt på en 
plattform och servicenivåerna kan bibehållas eller förbättras för både kunder och mäklare.  

Föreslagna ändringar på CBI-föreskrifterna 

3.63 Som det står i rapporten, utgav CBI den 22 juni 2018 "CP122 – Consultation on changes to the 
Domestic Actuarial Regime and Related Governance Requirements under Solvency II". Detta 
remissdokument förslår ytterligare ändringar på de försäkringstekniska riktlinjerna på Irland i 
samband med tillsynen av vinstdrivande verksamhet vilket omfattar ytterligare 
styrningsprocesser för driften av vinstdrivande fonder. Detta har beskrivits i rapporten i 
paragraferna 3.58 och 3.59. Sedan rapporten har CBI sagt att de kommer att göra några mindre 
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ändringar på de krav som ställs i CP122 vilket omfattar ändringar på följande krav som jag 
redan diskuterat i rapporten: 

• (Om)försäkringsföretag inte längre att behöva skicka en årlig rapport till vinstdrivande 
försäkringstagare om fondens efterlevnad av principerna i WPOP. De kommer istället att 
behöva göra en dylik rapport tillgänglig på sin webbsida och skicka den till de 
försäkringstagare som begär en papperskopia; och 

• HoAF kommer att fortsätta att behöva rapportera till styrelsen om efterlevnad av 
vinstdrivande fonder med principerna i WPOP, men kravet för HoAF att kommunicera 
direkt med vinstdrivande försäkringstagare har tagits bort. Styrelsen kommer att behöva 
hänvisa till HoAF:s rapport och uttryckligen uppmärksamma eventuella undantag som 
nämns av HoAF. 

3.64 Dessa nya krav kommer att gälla den överförda vinstdrivande irländska verksamheten från det 
effektiva datumet. De föreslagna föreskrifterna innebär en skärpning av de aktuella 
föreskrifterna på Irland och ALPI DAC har bekräftat att de avser att helt förhålla sig till dessa 
nya krav för vinstdrivande irländsk verksamhet. I rapporten drog jag slutsatsen att för 
vinstdrivande irländsk verksamhet så representerar inte den föreslagna styrningen av ALPI 
DAC en avsevärd försvagning av den styrning som är på plats för närvarande, och att det 
följaktligen inte innebär någon avsevärd negativ effekt för försäkringstagare inom vinstdrivande 
irländsk verksamhet. Introduktionen av de föreslagna CP122-kraven skulle leda till en skärpning 
av den aktuella regimen på Irland för vinstdrivande verksamhet och skulle inte påverka de 
slutsatser jag dragit i min rapport. 

3.65 ALPI DAC har för avsikt att ansöka om att undantas från dessa föreskrifter för vinstdrivande 
OLAB. Om ansökan godkänns kommer därmed styrningen av vinstdrivande OLAB 
försäkringar att förbli oförändrad från den som beskrivs i rapporten, och därför anser jag att 
styrning av vinstdrivande OLAB försäkringar inte påverkas negativt till följd av överföringen 
eftersom de fortfarande kommer att vara täckta av de styrningsstrukturer som för närvarade 
finns på plats hos UKLAP och HoAF och ALPI DAC:s styrelse kommer att tillhandahålla 
ytterligare tillsyn. Om ansökan om undantag inte godkänns skulle det bli nödvändigt för ALPI 
DAC att hålla sig till CP122 när det gäller vinstdrivande OLAB försäkringar. Med tanke på att 
detta skulle innebära en förstärkning av den aktuella regimen på Irland för vinstdrivande 
verksamhet, skulle mina kommentarer i rapporten förbli oförändrade. 

CBI Solvensintyg 

3.66 CBI har utfärdat ett solvensintyg för ALPI DAC till PRA. Ett solvensintyg visar att 
försäkringsbolaget har en tillräckligt bred solvensmarginal och huruvida den utfärdande 
tillsynsmyndigheten godkänner överföringen. Enligt FSMA-regler krävs detta för att bekräfta 
att ALPI DAC har den nödvändiga solvensmarginalen och att CBI godkänner överföringen. 
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4 Uppdaterad effekt av överföringen på försäkringstagare och 

omförsäkraringsbolag 

4.1 I detta avsnitt diskuteras effekten av den uppdaterade informationen, både finansiell och icke-
finansiell som presenteras i avsnitt 3, om försäkringstagare som ska överföras, kvarvarande 
försäkringstagare hos UKLAP, befintliga försäkringstagare hos ALPI DAC och UKLAP:s 
externa omförsäkringsbolag enligt följande: 

• Vinstdrivande irländsk verksamhet, försäkringstagare som ska överföras, paragraferna 
4.2 till 4.30;  

• Icke-vinstdrivande irländsk verksamhet, försäkringstagare som ska överföras, 
paragraferna 4.31 till 4.58; 

• OLAB försäkringstagare som ska överföras; paragraferna 4.59 till 4.86;  

• kvarvarande försäkringstagare hos UKLAP, paragraferna 4.87 till 4.104;  

• befintliga försäkringstagare hos ALPI DAC, paragraferna 4.105 till 4.124; och  

• Externa omförsäkrare hos UKLAP, paragraferna 4.125 till 4.126. 
 

Överföringens inverkan på den vinstdrivande irländska verksamheten 

4.2 Följande avsnitt avser huruvida den uppdaterade informationen ändrar några av de slutsatser 
som beskrivs i rapporten om den vinstdrivande irländska verksamheten. 

Förväntade förmåner och avtalsenliga rättigheter  

4.3 Det har inte gjorts några ändringar sedan rapporten skrevs vad gäller förväntningar på förmåner 
och avtalsenliga rättigheter för vinstdrivande irländsk verksamhet till följd av överföringen. 
Därför fortsätter alla kommentarer som jag gjorde i detta avseende i rapporten att gälla, och jag 
anser fortfarande att överföringen inte kommer att ha någon väsentlig negativ inverkan på 
förmånsförväntningarna och avtalsrättigheterna för den vinstdrivande irländska verksamheten. 

Säkerhet för försäkringstagares förmåner 

4.4 Som framgår i paragraferna 3.14 och 3.18, den 31 december 2017, gick den vinstdrivande 
irländska verksamheten från att vara ett företag med en SCR-kvot på 152 % till ett företag med 
en SCR-kvot på 150 %. Likaså gick den vinstdrivande irländska verksamheten den 30 juni 2018 
från att vara ett företag med en SCR-kvot på 154 % till ett företag med en SCR-kvot på 150 %.  

4.5 Jag har också fått de senaste konfidentiella finansiella resultaten för både UKLAP och ALPI 
DAC, såsom beskrivs i paragraf 3.24, och dessa tyder på att SCR-förhållandena för både 
UKLAP och ALPI DAC inte har förändrats väsentligt sedan den 30 juni 2018. Därför är det 
fortfarande så att den vinstrdrivande irländska verksamheten inte överlåts till ett 
försäkringsbolag som är väsentligt svagare än UKLAP ur ett solvensperspektiv. 

4.6 Dessutom, enligt vad som beskrivs i paragraf 10.17 i rapporten, förväntas ALPI DAC förbli 
inom det gröna riskbegränsningsområdet som anges inom dess SRA, i sin centrala projicering, 
under de närmaste fem åren och det har inte skett några ändringar i ALPI DAC:s SRA sedan 
rapporten. Som anges i rapporten, tillhandahåller SRA för ALPI DAC en liknande nivå av 
löpande skydd för försäkringstagarna hos den vinstdrivande irländska verksamheten som SRA 
för UKLAP. 

4.7 Det har inte hänt något sedan jag skrev rapporten som skulle innebära att riskprofilen för vare 
sig UKLAP eller ALPI DAC avsevärt har ändrats. 

4.8 Som anges i paragraf 3.25 ovan har UKLAP och ALPI DAC utfört en rad påfrestnings- och 
scenarietester som en del av deras ORSA-undersökningar, vilka jag granskade i samband med 
rapporten. Jag drog slutsatsen att både UKLAP och ALPI DAC har ett antal hanteringsåtgärder 
för att hantera en rad negativa påfrestningar och scenarier. 
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4.9 Sedan rapporten har jag granskat den uppdaterade UKLAP-återhämtningsplanen och ALPI 
DAC ORSA och jag är nöjd med att både UKLAP och ALPI DAC har en uppsättning 
hanteringsåtgärder som de skulle kunna använda för att uthärda sådana extrema scenarier, och 
ser därför ingen anledning till oro. Dessa dokument innehåller uppdaterade påfrestnings- och 
scenarietester. Jag är nöjd med att dessa fortsätter att täcka de största riskerna som UKLAP och 
ALPI DAC utsätts för, och att de förvaltningsåtgärder som UKLAP och ALPI DAC vardera 
har att tillgå för att hantera sina respektive solvenspositioner under ogynnsamma förhållanden 
är lämpliga. 

4.10 Som framgår i paragraf 3.33, har det gjorts vissa korrigeringar i avvecklingsplanen för OLAB-
skulder. Jag har beaktat dessa korrigeringar och, enligt vad som anges i paragraf 3.37 anser jag 
fortfarande att exponeringen av ALPI DAC mot UKLAP kan hanteras på rätt sätt och inte ge 
upphov till någon väsentlig negativ inverkan för ALPI DAC. 

4.11 Övergripande, med hänsyn till den uppdaterade finansiella informationen i paragraf 3, anser jag 
fortfarande att överföringen inte kommer att ha någon väsentlig negativ inverkan på säkerheten 
för förmåner för vinstdrivande irländsk verksamhet. 

Ombudsman 

4.12 Som framgår av rapporten, är det fortfarande så att det inte kommer att bli någon förändring 
avseende ombudsmannens skydd som är tillgängligt för vinstdrivande irländsk verksamhet.  

FSCS 

4.13 UKLAP har historiskt sett känt till att den vinstdrivande irländska verksamheten som överlåtits 
till UKLAP enligt det irländska systemet inte omfattas av FSCS. Detta kommer att fortsätta att 
vara fallet efter överföringen. Skulle det visa sig att den vinstdrivande irländska verksamheten 
som överfördes till UKLAP enligt det irländska systemet, för närvarande omfattas av FSCS-
skydd, skulle detta skydd gå förlorat vid överföringen eftersom ALPI DAC inte är en "relevant 
person" enligt tillämpliga PRA-regler. Detta skulle placera dessa överföringsförsäkringar i 
samma position som överförande vinstdrivande irländsk verksamhet som säljs via den irländska 
filialen i UKLAP, och som för närvarande har FSCS-skydd men kommer att förlora detta skydd 
till följd av denna överföring (under förutsättning att FSCS-skyddet respekteras med respekt av 
fordringar som härrör från handlingar eller utelämnanden av UKLAP före det effektiva 
datumet).   

4.14 Den vinstdrivande irländska verksamheten som säljs genom UKLAP:s irländska filial efter det 
irländska systemet omfattas för närvarande av FSCS. 

4.15 Som förklarats i paragraf 3.2 ovan, har det inte förekommit någon utveckling inom Brexit-
förhandlingarna som ger någon säkerhet avseende huruvida UKLAP kommer att kunna 
fortsätta att lagenligt betjäna verksamhet som bedrivs i enlighet med EU:s passrättigheter efter 
den 29 mars 2019. Därför avser UKLAP fortfarande att fortsätta med systemet för att vara 
säker på att den vinstdrivande irländska verksamheten kan fortsätta att fungera lagenligt efter 
Brexit. Som en följd av överföringen kommer de försäkringstagare i vinstdrivande irländska 
verksamhet som för närvarande omfattas av FSCS, enligt vad som anges i rapporten, att förlora 
FSCS-skyddet. 

4.16 I rapporten och i paragraf 3.11 ovan skrev jag att UKLAP hade tittat på andra operativmodeller 
som skulle kunna implementeras för att om möjligt mildra förlusten av FSCS-skyddet. Som 
beskrivs i paragraf 3.2, har det dock inte förekommit några uppdateringar av Brexit-
förhandlingarna som ger någon försäkran om att dessa skulle leda till att FSCS-skyddet kommer 
att behållas efter Brexit. Dessa operativa modeller skulle resultera i extra kostnader och 
komplexitet och de är inte nödvändiga för att ALPI DAC ska kunna utföra sin dagliga 
verksamhet.  
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4.17 Följaktligen är min slutsats om förlusten av FSCS-skydd för försäkringstagare inom den 
vinstdrivande irländska verksamheten som för närvarande omfattas av FSCS att det som 
presenteras i rapporten förblir oförändrat. Försäkringstagare i den vinstdrivande irländska 
verksamheten som för närvarande har FSCS-skydd kommer att behålla fördelen med FSCS-
skydd för handlingar eller försummelser som uppstår före det effektiva datumet. FSCS-skydd 
kommer emellertid inte att gälla för handlingar eller försummelser av ALPI DAC (när de 
uppkommer) eller för handlingar eller utelämnanden av UKLAP som uppstår mellan effektiv 
tid och Brexit. FSCS-skyddet kommer emellertid inte längre att gälla för handlingar eller 
försummelser som uppstår efter Brexit. Sammantaget anser jag fortfarande att det inte finns 
någon väsentlig negativ inverkan på försäkringstagares skydd för försäkringstagare i 
vinstdrivande irländsk verksamhet som ett resultat av överföringen eftersom: 

• enligt min uppfattning är säkerheten att kunna hantera en försäkring lagenligt efter Brexit 
viktigare än förlusten av FSCS-skydd, vilket endast ger skydd om UKLAP blir insolvent; 
och  

• Solvency II-ordningen, enligt vilken både UKLAP och ALPI DAC verkar, kräver att 
försäkringsbolagen ska förfoga över sådana tillgångar att de kan överleva extrema händelser 
som förväntas inträffa en gång vartannat hundra år. SRA för ALPI DAC kräver att ALPI 
DAC innehar kapital som överstiger det som krävs av Solvency II. Därför anser jag att 
sannolikheten för att ALPI DAC skulle bli insolvent är låg och därför är förlusten av FSCS-
skydd inte väsentlig. 

Brexit-omförsäkring 

4.18 Som anges i rapporten omfattar inte Brexit-omförsäkring vinstdrivande irländsk verksamhet. 

Styrning  

4.19 Det har inte skett någon ändring av de föreslagna styrprocesserna för den vinstdrivande 
irländska verksamheten sedan rapporten. Som beskrivits i paragraf 3.64, kommer ytterligare 
regler att gälla från det effektiva datumet för vinstdrivande verksamhet i Irland och ALPI DAC 
har bekräftat att de avser att helt följa dessa regler för vinstdrivande irländsk verksamhet. 
Introduktionen av dessa nya krav kommer att få till följd en förstärkning av den aktuella 
ordningen på Irland för vinstdrivande verksamhet. 

4.20 Som beskrivs i paragraf 3.52, har det gjorts några mindre ändringar på PPFM för vinstdrivande 
irländsk verksamhet. I huvudsak är dessa ändringar förtydliganden och har ingen större negativ 
inverkan på vinstdrivande irländsk verksamhet. 

4.21 Därför är det fortfarande min ståndpunkt att överföringen inte kommer att få någon större 
negativ effekt på hanteringen av vinstdrivande irländsk verksamhet. 

Externa omförsäkring 

4.22 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs i förhållande till ALPI DAC:s förmåga 
att genomföra nya omförsäkringsavtal och ändra eller upphäva befintliga omförsäkringsavtal. 
Därför anser jag fortfarande att detta inte har någon negativ inverkan på den vinstdrivande 
irländska verksamheten. 

Skatt  

4.23 Som beskrivits i paragraferna 3.53 och 3.54har UKLAP varit i diskussioner med Irish Revenue 
om framtida beskattning av överförande försäkringstagare. och tillämpning av företagsskatt för 
överförande försäkringstagare. Dessa diskussioner har bekräftat att skattestatusen för den icke-
vinstdrivande irländska verksamheten inte kommer att ändras till följd av systemet. UKLAP har 
erhållit alla obligatoriska försäkringstagares klareringsformulär och bekräftelser från relevanta 
skattemyndigheter i Storbritannien och Irland. 
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4.24 Därför är det fortfarande min åsikt att beskattningseffekterna av överföringen i stora drag 
kommer att vara neutrala det inte kommer att vara någon väsentlig negativ inverkan på 
vinstdrivande irländska försäkringstagare. 

Kostnader och avgifter 

4.25 Som beskrivs i rapporten, kommer det inte att bli några förändringar i kostnader och avgifter 
för den vinstdrivande irländska verksamheten som en följd av systemet. Om en förändring 
föreslås av relevanta parter, finns det tydliga styrningsprocesser att följa för att implementera 
förändringen. Dessa processer, före och efter överföringen, innebär inga större skillnader.  

4.26 Som framgår av rapporten i avsnitt 6 kräver systemet också att ALPI DAC ska kunna bära de 
engångskostnader och utgifter som uppkommer till följd av systemet. Dessa kostnader kommer 
att allokeras till den andra affärsfonden eller ALPI DAC-aktieägarfonden. 

4.27 Dessutom, vilket framgår av avsnitt 6 i rapporten, kommer ytterligare löpande kostnader som 
uppstår till följd av systemet att bäras av aktieägarna i UKLAP och ALPI DAC. Om eventuella 
ökade pågående ALPI DAC-kostnader skulle komma att debiteras ALPI DAC-
försäkringstagare i framtiden, skulle eventuella ändringar vara föremål för den lämpliga 
styrningsprocessen inom ALPI DAC, inklusive granskning av HoAF och WPC. 

4.28 Eftersom det inte har skett några ändringar sedan rapporten, anser jag fortfarande att det inte 
kommer att vara någon väsentlig negativ inverkan på de avgifter som bärs av den vinstdrivande 
irländska verksamheten som ett resultat av överföringen. 

Administrations- och servicestandarder 

4.29 Som beskrivs i rapporten och i paragraf 3.62 ovan, kommer den vinstdrivande irländska 
verksamheten som tidigare administrerades av ALSIL efter överföringen att administreras av 
ALPI DAC. Programmet som sammanför administrationsteam, processer och system för ALPI 
DAC och ALSIL under Best of Both-strategin är på gång. Jag har fått ta del av den nuvarande 
statusen för det här programmet och anser att det är på rätt väg för att nå målen. Dessutom 
anser jag att Best of Both-strategin beaktas i tillräcklig grad för att säkerställa att nuvarande 
servicenivåer kommer att upprätthållas. Därför förblir jag av den uppfattningen att jag 
förutsätter att överföringen inte kommer att ha någon negativ inverkan på de servicestandarder 
som försäkringstagarna hos den vinstdrivande irländska verksamheten förväntar sig. 

Slutsats 

4.30 Sammanfattningsvis ändrar den uppdaterade informationen inte mina slutsatser som anges i 
rapporten avseende den vinstdrivande irländska verksamheten, och jag anser fortfarande att 
överföringen inte kommer att ha någon negativ inverkan på den vinstdrivande irländska 
verksamheten. 

Överföringens inverkan på den icke-vinstdrivande irländska verksamheten 

4.31 Följande avsnitt avser huruvida den uppdaterade informationen ändrar några av de slutsatser 
som beskrivs i rapporten om den icke-vinstdrivande irländska verksamheten. 

Förväntade förmåner och avtalsenliga rättigheter  

4.32 Det har inte gjorts några ändringar sedan rapporten skrevs vad gäller förväntningar på förmåner 
och avtalsenliga rättigheter för icke-vinstdrivande irländsk verksamhet till följd av övergången. 
Därför fortsätter alla kommentarer som jag gjorde i detta avseende i rapporten att gälla, och jag 
anser fortfarande att överföringen inte kommer att ha någon väsentlig negativ inverkan på 
förmånsförväntningarna och avtalsrättigheterna för den icke-vinstdrivande irländska 
verksamheten. 
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Säkerhet för försäkringstagares förmåner 

4.33 Som framgår i paragraferna 3.14 och 3.18, den 31 december 2017, gick den icke-vinstdrivande 
irländska verksamheten från att vara ett företag med en SCR-kvot på 152 % till ett företag med 
en SCR-kvot på 150 %. Likaså gick den icke-vinstdrivande irländska verksamheten den 30 juni 
2018 från att vara ett företag med en SCR-kvot på 154 % till ett företag med en SCR-kvot på 
150 %.  

4.34 Jag har också fått de senaste konfidentiella finansiella resultaten för både UKLAP och ALPI 
DAC, såsom beskrivs i paragraf 3.24, och dessa tyder på att SCR-förhållandena för både 
UKLAP och ALPI DAC inte har förändrats väsentligt sedan den 30 juni 2018. Därför är det 
fortfarande så att den icke-vinstrdrivande irländska verksamheten inte överlåts till ett 
försäkringsbolag som är väsentligt svagare än UKLAP ur ett solvensperspektiv. 

4.35 Dessutom, enligt vad som beskrivs i paragraf 10.17 i rapporten, förväntas ALPI DAC förbli 
inom det gröna riskbegränsningsområdet som anges inom dess SRA, i sin centrala projicering, 
under de närmaste fem åren och det har inte skett några ändringar i ALPI DAC:s SRA sedan 
rapporten. Det har inte hänt något sedan jag skrev rapporten som skulle innebära att 
riskprofilen för antingen UKLAP eller ALPI DAC avsevärt har ändrats. 

4.36 Det har inte hänt något sedan jag skrev rapporten som skulle innebära att riskprofilen för vare 
sig UKLAP eller ALPI DAC avsevärt har ändrats. 

4.37 Som nämns i paragraf 3.25 ovan har UKLAP och ALPI DAC utfört en rad påfrestnings-- och 
scenarietester som en del av deras ORSA-undersökningar, vilka jag granskade i samband med 
rapporten. Jag drog slutsatsen att både UKLAP och ALPI DAC har ett antal hanteringsåtgärder 
för att hantera en rad negativa påfrestningar och scenarier. 

4.38 Sedan rapporten har jag granskat den uppdaterade UKLAP-återhämtningsplanen och ALPI 
DAC ORSA och jag är nöjd med att både UKLAP och ALPI DAC har en uppsättning 
hanteringsåtgärder som de skulle kunna använda för att uthärda sådana extrema scenarier, och 
ser därför ingen anledning till oro. Dessa dokument innehåller uppdaterade påfrestnings- och 
scenarietester. Jag är nöjd med att dessa fortsätter att täcka de största riskerna som UKLAP och 
ALPI DAC utsätts för, och att de förvaltningsåtgärder som UKLAP och ALPI DAC vardera 
har att tillgå för att hantera sina respektive solvenspositioner under ogynnsamma förhållanden 
är lämpliga. 

4.39 Som framgår i paragraf 3.33, har det gjorts vissa korrigeringar i avvecklingsplanen för OLAB-
skulder. Jag har beaktat dessa korrigeringar och, enligt vad som anges i paragraf 3.37 anser jag 
fortfarande att exponeringen av ALPI DAC mot UKLAP kan hanteras på rätt sätt och inte ge 
upphov till någon väsentlig negativ inverkan för ALPI DAC. 

4.40 Övergripande, med hänsyn till den uppdaterade finansiella informationen i paragraf 3, anser jag 
fortfarande att överföringen inte kommer att ha någon väsentlig negativ inverkan på säkerheten 
för förmåner för icke-vinstdrivande irländsk verksamhet. 

Ombudsman 

4.41 Som framgår av rapporten, är det fortfarande så att det inte kommer att bli någon förändring 
avseende ombudsmannens skydd som är tillgängligt för icke-vinstdrivande irländsk verksamhet.  

FSCS 

4.42 UKLAP har historiskt sett känt till att den icke-vinstdrivande irländska verksamheten som 
överlåtits till UKLAP enligt det irländska systemet inte omfattas av FSCS. Detta kommer att 
fortsätta att vara fallet efter överföringen. Skulle det visa sig att den vinstdrivande irländska 
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verksamheten som överfördes till UKLAP under det irländska systemet, för närvarande 
omfattas av FSCS-skydd, skulle detta skydd gå förlorat vid överföringen, eftersom ALPI DAC 
inte är en "relevant person" enligt tillämpliga PRA-regler. Detta skulle placera dessa 
överföringsförsäkringar i samma position som den överföra icke-vinstdrivande irländska 
verksamheten som säljs via den irländska filialen i UKLAP, och som för närvarande har FSCS-
skydd men kommer att förlora detta skydd som ett resultat av denna överföring (under 
förutsättning att FSCS-skyddet bibehålls avseende handlingar eller försummelser från UKLAP 
före det effektiva datumet). 

4.43 Den icke-vinstdrivande irländska verksamheten som säljs genom UKLAP:s irländska filial efter 
det irländska systemet omfattas för närvarande av FSCS. 

4.44 Som förklarats i paragraf 3.2 ovan, har det inte förekommit någon utveckling inom Brexit-
förhandlingarna som ger någon säkerhet avseende huruvida UKLAP kommer att kunna 
fortsätta att lagenligt betjäna verksamhet som bedrivs i enlighet med EU:s passrättigheter efter 
den 29 mars 2019. Därför avser UKLAP fortfarande att fortsätta med systemet för att vara 
säker på att den icke-vinstdrivande irländska verksamheten kan fortsätta att fungera lagenligt 
efter Brexit. Som en följd av överföringen kommer de försäkringstagare i icke-vinstdrivande 
irländska verksamhet som för närvarande omfattas av FSCS, enligt vad som anges i rapporten, 
att förlora FSCS-skyddet.  

4.45 I rapporten och i paragraf 3.11 ovan skrev jag att UKLAP hade tittat på andra operativmodeller 
som skulle kunna implementeras för att om möjligt mildra förlusten av FSCS-skyddet. Som 
beskrivs i paragraf 3.2, har det dock inte förekommit några uppdateringar av Brexit-
förhandlingarna som ger någon försäkran om att dessa skulle leda till att FSCS-skyddet kommer 
att behållas efter Brexit. Dessa operativa modeller skulle resultera i extra kostnader och 
komplexitet och de är inte nödvändiga för att ALPI DAC ska kunna utföra sin dagliga 
verksamhet.  

4.46 Följaktligen är min slutsats om förlusten av FSCS-skydd för försäkringstagare inom den icke-
vinstdrivande irländska verksamheten som för närvarande omfattas av FSCS att det som 
presenteras i rapporten förblir oförändrat. Försäkringstagare i den icke-vinstdrivande irländska 
verksamheten som för närvarande har FSCS-skydd kommer att behålla fördelen med FSCS-
skydd för handlingar eller försummelser som uppstår före det effektiva datumet. FSCS-skyddet 
gäller emellertid inte för handlingar eller försummelser av ALPI DAC (närhelst de uppkommer) 
eller för handlingar eller försummelser av UKLAP som uppstår mellan det effektiva datumet 
och Brexit. FSCS-skyddet kommer emellertid inte längre att gälla för handlingar eller 
försummelser som uppstår efter Brexit. Sammantaget anser jag fortfarande att det inte finns 
någon väsentlig negativ inverkan på försäkringstagares skydd för försäkringstagare i icke-
vinstdrivande irländsk verksamhet som ett resultat av överföringen eftersom: 

• enligt min uppfattning är säkerheten att kunna hantera en försäkring lagenligt efter Brexit 
viktigare än förlusten av FSCS-skydd, vilket endast ger skydd om UKLAP blir insolvent; 
och  

• Solvency II-ordningen, enligt vilken både UKLAP och ALPI DAC verkar, kräver att 
försäkringsbolagen ska förfoga över sådana tillgångar att de kan överleva extrema händelser 
som förväntas inträffa en gång vartannat hundra år. SRA för ALPI DAC kräver att ALPI 
DAC innehar kapital som överstiger det som krävs av Solvency II. Därför anser jag att 
sannolikheten för att ALPI DAC skulle bli insolvent är låg och därför är förlusten av FSCS-
skydd inte väsentlig. 

Brexit-omförsäkring 

4.47 Som anges i rapporten omfattar inte Brexit-omförsäkring icke-vinstdrivande irländsk 
verksamhet. 
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Styrning 

4.48 Det har inte skett någon ändring av de föreslagna styrprocesserna för den icke-vinstdrivande 
irländska verksamheten sedan rapporten. Därför är det fortfarande min åsikt att överföringen 
inte väsentligt påverkar styrningen för icke-vinstdrivande irländsk verksamhet.  

Externa omförsäkring 

4.49 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs i förhållande till ALPI DAC:s förmåga 
att genomföra nya omförsäkringsavtal och ändra eller upphäva befintliga omförsäkringsavtal. 
Därför anser jag fortfarande att detta inte har någon negativ inverkan på den icke-vinstdrivande 
irländska verksamheten. 

Skatt 

4.50 Som beskrivits i paragraferna 3.53 och 3.54, har UKLAP varit i diskussioner med Irish Revenue 
om framtida beskattning av överförande försäkringstagare. Dessa diskussioner har bekräftat att 
skattestatusen för den icke-vinstdrivande irländska verksamheten inte kommer att ändras till 
följd av systemet. UKLAP har erhållit alla obligatoriska försäkringstagares klareringsformulär 
och bekräftelser från relevanta skattemyndigheter i Storbritannien och Irland. 

4.51 Därför är det fortfarande så att systemet endast kommer att förändra hur 
investeringsavkastningen på enhetsfonderna, till vilka den enhets-förbundna irländska 
verksamheten allokeras, beskattas. Som framgår i paragraf 12.35 i rapporten, har jag blivit 
informerad om att det kommer att bli en minskning av investeringsavkastningen för 
enhetsförbunden irländsk verksamhet med cirka 0,1 % av den rådande 
investeringsavkastningen. Om exempelvis graden av investeringsavkastning var 3 % årligen 
skulle effekterna av skatteförändringen som beskrivs ovan minska detta till cirka 2,997 % 
årligen ((1-0,1 %) * 3 %). 

4.52 Sammantaget är det fortfarande min åsikt att skatteeffekterna av överföringen sannolikt 
kommer att vara i stort sett neutrala, bortsett från den inverkan på beskattning av 
investeringsavkastning som anges ovan, vilket jag anser vara en oundviklig följd av överföringen 
och som inte har väsentligt värde. Därför är det fortfarande min åsikt att det inte kommer att 
vara någon väsentlig negativ inverkan på icke-vinstdrivande irländska försäkringstagare sett från 
ett skatteperspektiv, till följd av överföringen. 

Kostnader och avgifter 

4.53 Som beskrivs i rapporten, kommer det inte att bli några förändringar i kostnader och avgifter 
för den icke-vinstdrivande irländska verksamheten som en följd av systemet. Om en ändring 
föreslås av relevanta parter, finns det tydliga styrprocesser som ska följas för att anta ändringen 
och dessa processer, före och efter överföringen, är inte väsentligt annorlunda.  

4.54 Som framgår av rapporten i avsnitt 6 kräver systemet också att ALPI DAC ska kunna bära de 
engångskostnader och utgifter som uppkommer till följd av systemet. Dessa kostnader kommer 
att allokeras till den andra affärsfonden eller ALPI DAC-aktieägarfonden. 

4.55 Dessutom, vilket framgår av avsnitt 6 i rapporten, kommer ytterligare löpande kostnader som 
uppstår till följd av systemet att bäras av aktieägarna i UKLAP och ALPI DAC. Om eventuella 
ökade pågående ALPI DAC-kostnader skulle komma att debiteras ALPI DAC-
försäkringstagare i framtiden, skulle eventuella ändringar vara föremål för den lämpliga 
styrningsprocessen inom ALPI DAC. 

4.56 Eftersom det inte har skett några ändringar sedan rapporten, anser jag fortfarande att det inte 
kommer att vara någon väsentlig negativ inverkan på avgifter som bärs av den icke-
vinstdrivande irländska verksamheten som ett resultat av överföringen. 
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Administrations- och servicestandarder 

4.57 Som beskrivs i rapporten och i paragraf 3.62 ovan, kommer den icke-vinstdrivande irländska 
verksamheten som tidigare administrerades av ALSIL efter överföringen att administreras av 
ALPI DAC. Programmet som sammanför administrationsteam, processer och system för ALPI 
DAC och ALSIL under Best of Both-strategin är på gång. Jag har tagit del av den nuvarande 
statusen för detta som visar att det är på rätt spår. Dessutom anser jag att Best of Both-strategin 
beaktas i tillräcklig grad för att säkerställa att nuvarande servicenivåer kommer att upprätthållas. 
Därför förblir jag av den uppfattningen att jag förutsätter att överföringen inte kommer att ha 
någon negativ inverkan på de servicestandarder som försäkringstagarna hos den icke-
vinstdrivande irländska verksamheten förväntar sig. 

Slutsats 

4.58 Sammanfattningsvis ändrar den uppdaterade informationen inte mina slutsatser som anges i 
rapporten avseende den icke-vinstdrivande irländska verksamheten, och jag anser fortfarande 
att överföringen inte kommer att ha någon negativ inverkan på den icke-vinstdrivande irländska 
verksamheten. 

Överföringens inverkan på OLAB-försäkringstagare 

4.59 Följande avsnitt avser huruvida den uppdaterade informationen ändrar några av de slutsatser 
som beskrivs i rapporten för OLAB-försäkringstagare. 

Förväntade förmåner och avtalsenliga rättigheter  

4.60 Det har inte skett några ändringar sedan skrivandet av rapporten, i förhållande till 
förmånsförväntningarna och avtalsrättigheterna för OLAB-försäkringstagarna som ett resultat 
av överföringen. Därför fortsätter alla kommentarer som jag gjorde i detta avseende i rapporten 
att gälla, och jag anser fortfarande att överföringen inte kommer att ha någon väsentlig negativ 
inverkan på förmånsförväntningarna och avtalsrättigheterna för OLAB-försäkringstagarna. 

Säkerhet för försäkringstagares förmåner 

4.61 Som framgår i avsnitten 3.14 och 3.18, den 31 december 2017, gick OLAB från att vara ett 
företag med en SCR-kvot på 152 % till ett företag med en SCR-kvot på 150 %. Likaså gick 
OLAB den 30 juni 2018 från att vara ett företag med en SCR-kvot på 154 % till ett företag med 
en SCR-kvot på 150 %.  

4.62 Jag har också fått de senaste konfidentiella finansiella resultaten för både UKLAP och ALPI 
DAC, såsom beskrivs i paragraf 3.24, och dessa tyder på att SCR-förhållandena för både 
UKLAP och ALPI DAC inte har förändrats väsentligt sedan den 30 juni 2018. Därför är det 
fortfarande så att OLAB inte överlåts till ett försäkringsbolag som är väsentligt svagare än 
UKLAP ur ett solvensperspektiv. 

4.63 Dessutom, enligt vad som beskrivs i paragraf 10.17 i rapporten, förväntas ALPI DAC förbli 
inom det gröna riskbegränsningsområdet som anges inom dess SRA, i sin centrala projicering, 
under de närmaste fem åren och det har inte skett några händelser som har lett till väsentliga 
ändringar i ALPI DAC:s SRA sedan rapporten. Som anges i rapporten, tillhandahåller SRA för 
ALPI DAC en liknande nivå av löpande skydd för OLAB som SRA för UKLAP. 

4.64 Det har inte hänt något sedan jag skrev rapporten som skulle innebära att riskprofilen för vare 
sig UKLAP eller ALPI DAC avsevärt har ändrats. 

4.65 Som nämns i paragraf 3.25 ovan har UKLAP och ALPI DAC utfört en rad påfrestnings-- och 
scenarietester som en del av deras ORSA-undersökningar, vilka jag granskade i samband med 
rapporten. Jag drog slutsatsen att både UKLAP och ALPI DAC har ett antal hanteringsåtgärder 
för att hantera en rad negativa påfrestningar och scenarier. 
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4.66 Sedan rapporten har jag granskat den uppdaterade UKLAP-återhämtningsplanen och ALPI 
DAC ORSA och jag är nöjd med att både UKLAP och ALPI DAC har en uppsättning 
hanteringsåtgärder som de skulle kunna använda för att uthärda sådana extrema scenarier, och 
ser därför ingen anledning till oro. Dessa dokument innehåller uppdaterade påfrestnings- och 
scenarietester. Jag är nöjd med att dessa fortsätter att täcka de största riskerna som UKLAP och 
ALPI DAC utsätts för, och att de förvaltningsåtgärder som UKLAP och ALPI DAC vardera 
har att tillgå för att hantera sina respektive solvenspositioner under ogynnsamma förhållanden 
är lämpliga. 

4.67 Som framgår i paragraf 3.34, har det gjorts vissa korrigeringar i avvecklingsplanen för OLAB-
skulder. Jag har beaktat dessa korrigeringar och, enligt vad som anges i paragraf 3.37 anser jag 
fortfarande att exponeringen av ALPI DAC mot UKLAP kan hanteras på rätt sätt och inte ge 
upphov till någon väsentlig negativ inverkan för ALPI DAC. 

4.68 Övergripande, med hänsyn till den uppdaterade finansiella informationen i paragraf 3, anser jag 
fortfarande att överföringen inte kommer att ha någon väsentlig negativ inverkan på säkerheten 
för förmåner för OLAB-försäkringstagare. 

Ombudsman 

4.69 Som jag förklarade i rapporten kommer vissa OLAB-försäkringstagare att förlora tillgången till 
FOS i Storbritannien när det gäller frågor som uppstår efter det effektiva datumet men får 
istället tillgång till FSPO i Irland. Slutsatserna i rapporten om denna fråga förblir oförändrade, 
det är enligt min mening inte förväntat att förändringarna i tillgången till ombudsmannens 
tjänster för vissa OLAB-försäkringstagare som en följd av överföringen har någon väsentlig 
negativ inverkan på dessa försäkringstagare.  

4.70 Som beskrivs i paragraf 3.56, har det sedan rapporten skrevs bekräftats att om en OLAB-
försäkringstagare har ett klagomål angående genomförandet av UKLAP:s 
övervakningsaktiviteter efter systemets effektiva tid kommer de att kunna framföra sitt 
klagomål till FOS.  

4.71 Sammantaget är min åsikt fortfarande att OLAB:s försäkringstagare inte kommer att påverkas 
väsentligt av bytet av ombudsman som är tillgänglig för dem efter överföringen. 

FSCS 

4.72 Alla OLAB-försäkringar omfattas för närvarande av FSCS-skydd.3 

4.73 Som förklaras i paragraf 3.2 ovan, har det inte förekommit någon utveckling inom Brexit-
förhandlingarna som ger någon säkerhet avseende huruvida UKLAP kommer att kunna 
fortsätta att lagenligt bedriva verksamhet i enlighet med EU:s passlagstiftning efter den 29 mars 
2019. Därför avser UKLAP fortfarande att fortsätta med systemet för att vara säker på att 
OLAB-försäkringar kan fortsätta att fungera lagenligt efter Brexit. Som ett resultat av 
överföringen kommer alla OLAB-försäkringstagare, som anges i rapporten, att förlora FSCS-
skyddet.  

4.74 I rapporten och i paragraf 3.11 ovan skrev jag att UKLAP hade tittat på andra operativmodeller 
som skulle kunna implementeras för att om möjligt mildra förlusten av FSCS-skyddet. Som 
beskrivs i paragraf 3.2, har det dock inte förekommit några uppdateringar av Brexit-
förhandlingarna som ger någon försäkran om att dessa skulle leda till att FSCS-skyddet kommer 
att behållas efter Brexit. Dessa operativa modeller skulle resultera i extra kostnader och 

 
3 Försäkringar utfärdade före införandet av FSCS den 1 december 2001 anses av Aviva uppfylla 
definitionen av "Storbritanniens policy" i enlighet med lagen om försäkringstagares skydd 1975 och som 
sådana antas omfattas av FSCS-skydd.  
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komplexitet och de är inte nödvändiga för att ALPI DAC ska kunna utföra sin dagliga 
verksamhet.  

4.75 Följaktligen är min slutsats avseende förlusten av FSCS-skydd för alla OLAB-försäkringstagare 
oförändrad från det som presenteras i rapporten. Försäkringstagarna i OLAB behåller detta 
skydd för handlingar eller försummelser av UKLAP som uppstår före det effektiva datumet. 
FSCS-skyddet gäller emellertid inte för handlingar eller försummelser av ALPI DAC (närhelst 
de uppkommer) eller för handlingar eller försummelser av UKLAP som uppstår mellan det 
effektiva datumet och Brexit. FSCS-skyddet kommer emellertid inte längre att gälla för 
handlingar eller försummelser som uppstår efter Brexit. Sammantaget anser jag fortfarande att 
det inte finns någon väsentlig negativ inverkan på försäkringstagares skydd för OLAB-
försäkringstagare som ett resultat av överföringen eftersom: 

• enligt min uppfattning är säkerheten att kunna hantera en försäkring lagenligt efter Brexit 
viktigare än förlusten av FSCS-skydd, vilket endast ger skydd om UKLAP blir insolvent; 
och  

• Solvency II-ordningen enligt vilken både UKLAP och ALPI DAC verkar, kräver att 
försäkringsbolagen ska förfoga över sådana tillgångar att de kan överleva extrema händelser 
som förväntas inträffa en gång vartannat hundra år. SRA för ALPI DAC kräver att ALPI 
DAC innehar kapital som överstiger det som krävs av Solvency II. Därför anser jag att 
sannolikheten för att ALPI DAC skulle bli insolvent är låg och därför är förlusten av FSCS-
skydd inte väsentlig. 

Brexit-omförsäkring 

4.76 Som anges i paragraf 3.41, har det skett två ändringar i Brexit-omförsäkring sedan rapporten, 
men av de skäl som anges i avsnitten 3.42 till 3.46, anser jag att ändringarna är hanterbara och 
inte väsentliga, och mina slutsatser avseende effekten av Brexit-omförsäkring på OLAB-
försäkringstagare förblir oförändrade. Därför anser jag att Brexit-omförsäkringen kommer att 
fungera som avsett och säkerställa att OLAB-försäkringstagarnas förmånsförväntningar är i 
stort sett oförändrade till följd av överföringen. 

Styrning  

4.77 Det har inte skett någon ändring av de föreslagna styrprocesserna för OLAB sedan rapporten. 
Därför är det fortfarande min åsikt att överföringen inte väsentligt påverkar styrningen för 
OLAB-försäkringstagarna.  

Externa omförsäkring 

4.78 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs i förhållande till ALPI DAC:s förmåga 
att genomföra nya omförsäkringsavtal och ändra eller upphäva befintliga omförsäkringsavtal. 
Därför anser jag fortfarande att detta inte har någon negativ inverkan på OLAB. 

Skatt 

4.79 Som beskrivits i avsnitten 3.53 och 3.54, har UKLAP varit i diskussioner med Irish Revenue 
om framtida beskattning av överförande försäkringstagare och tillämpning av bolagsskatt för 
överförande försäkringstagare. Dessa diskussioner har bekräftat att skattestatusen för OLAB-
försäkringstagare inte kommer att ändras till följd av systemet. UKLAP har erhållit alla 
obligatoriska försäkringstagares klareringsformulär och bekräftelser från relevanta 
skattemyndigheter i Storbritannien och Irland. 

4.80 Sammantaget är det fortfarande min åsikt att skatteeffekterna av överföringen sannolikt 
kommer att vara i stort sett neutrala och att det inte kommer att vara någon väsentlig negativ 
inverkan för OLAB-försäkringstagarna. 
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Kostnader och avgifter 

4.81 Som beskrivs i rapporten, kommer det inte att bli några förändringar i kostnader och avgifter 
för den icke-vinstdrivande irländska verksamheten som en följd av systemet. Om en ändring 
föreslås av relevanta parter, finns det tydliga styrprocesser som ska följas för att anta ändringen 
och dessa processer, före och efter överföringen, är inte väsentligt annorlunda.  

4.82 Som framgår av rapporten i avsnitt 6 kräver systemet också att ALPI DAC ska kunna bära de 
engångskostnader och utgifter som uppkommer till följd av systemet. Dessa kostnader kommer 
att allokeras till den andra affärsfonden eller ALPI DAC-aktieägarfonden. 

4.83 Dessutom, vilket framgår av avsnitt 6 i rapporten, kommer ytterligare löpande kostnader som 
uppstår till följd av systemet att bäras av aktieägarna i UKLAP och ALPI DAC. Om eventuella 
ökade pågående UKLAP-kostnader skulle debiteras UKLAP-försäkringstagare i framtiden 
skulle godkännande från UKLAP-styrelsen krävas, och de kommer att behöva ha konsulterat 
UKLAP WPA och WPC avseende vinstdrivande UKLAP-försäkringar. Samtidigt, om 
eventuella ökade pågående ALPI DAC-kostnader skulle komma att debiteras ALPI DAC-
försäkringstagare i framtiden, skulle eventuella ändringar vara föremål för den lämpliga 
styrningsprocessen inom ALPI DAC. 

4.84 Eftersom det inte har skett några ändringar sedan rapporten, anser jag fortfarande att det inte 
kommer att vara någon väsentlig negativ inverkan på avgifter som bärs av OLAB-
försäkringstagare som ett resultat av överföringen. 

Administrations- och servicestandarder 

4.85 UKLAP kommer fortsätta att förvalta alla OLAB-försäkringar enligt villkoren i sidobrevet för 
Brexit-omförsäkringen, vilket anges i rapporten.  

Slutsats 

4.86 Sammanfattningsvis ändrar den uppdaterade informationen inte mina slutsatser som anges i 
rapporten avseende OLAB-försäkringstagare, och jag anser fortfarande att överföringen inte 
kommer att ha någon negativ inverkan för OLAB-försäkringstagare. 

Överföringens inverkan på återstående UKLAP-försäkringstagare 

4.87 De överförande försäkringstagarna representerar endast en liten del av det totala antalet av 
UKLAP:s försäkringar och skyldigheter. Följande paragrafer avser huruvida den uppdaterade 
informationen ändrar några av de slutsatser som beskrivs i rapporten för OLAB-
försäkringstagare. 

Förväntade förmåner och avtalsenliga rättigheter  

4.88 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs avseende effekten av överföringen på 
de återstående försäkringstagarnas förmånsförväntningar och avtalsrättigheter. Dessutom är det 
av de skäl som anges i rapporten fortfarande så att kapitaltillskottet från UKLAP till ALPI 
DAC inte kommer att ha någon väsentlig inverkan på de återstående försäkringstagarnas 
förmåner. Därför fortsätter alla kommentarer som jag gjorde i detta avseende i rapporten att 
gälla, och jag anser fortfarande att överföringen inte kommer att ha någon väsentlig negativ 
inverkan på förmånsförväntningarna och avtalsrättigheterna för de återstående 
försäkringstagarna. 

Säkerhet för försäkringstagares förmåner 

4.89 Som framgår i paragraf 3.14, hade den 31 december 2017 överföringen inte någon signifikant 
inverkan på SCR-förhållandet i UKLAP. Detta fortsätter att vara fallet per den 30 juni 2018, 
vilket också kan förväntas eftersom det överföringsverksamheten endast representerar en liten 
del av verksamheten i UKLAP. Jag har också fått de senaste konfidentiella finansiella resultaten 
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för både UKLAP och ALPI DAC, såsom beskrivs i paragraf 3.24, och dessa tyder på att SCR-
förhållandena för både UKLAP och ALPI DAC inte har förändrats väsentligt sedan den 30 juni 
2018. Därför är det fortfarande så att UKLAP:s styrka, ur ett solvensperspektiv, inte försvagas 
väsentligt av överföringen. 

4.90 Som anges i paragraf 3.26, har jag efter rapporten granskat UKLAP:s återhämtningsplan och jag 
anser att UKLAP har en samling förvaltningsåtgärder som kan utnyttjas för att klara sådana 
extrema scenarier och att det inte finns någon anledning till oro över dess framtida solvens. Jag 
anser att dessa scenarier fortsätter att täcka de största riskerna som UKLAP utsätts för, och att 
de förvaltningsåtgärder som UKLAP har att tillgå för att hantera sin solvensposition under 
ogynnsamma förhållanden är lämpliga. 

4.91 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs avseende effekten av överföringen på 
UKLAP:s riskprofil eller SRA. 

4.92 Övergripande, med hänsyn till den uppdaterade finansiella informationen i avsnitt 3, anser jag 
fortfarande att överföringen inte kommer att ha någon väsentlig negativ inverkan på säkerheten 
för förmåner för UKLAP:s återstående försäkringstagare. 

Ombudsman 

4.93 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs avseende ombudsmannens tjänster, 
som kommer att finnas tillgängliga för de återstående försäkringstagarna efter överföringen. 
Det betyder att de återstående försäkringstagarna fortsätter att ha tillgång till FOS efter 
överföringen. 

FSCS 

4.94 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten avseende FSCS-skyddet som kommer att 
finnas tillgängligt för de återstående försäkringstagarna efter överföringen. Det betyder att de 
återstående försäkringstagarna fortsätter att ha tillgång till samma skyddsnivå under FSCS efter 
överföringen som de hade innan överföringen. 

Brexit-omförsäkring 

4.95 Det har skett två ändringar i Brexit-omförsäkringen sedan rapporten, men på grund av de skäl 
som anges i avsnitten 3.42 till 3.46anser jag att ändringarna är hanterbara och inte väsentliga, 
och mina slutsatser avseende effekten av Brexit-omförsäkringen på återstående 
försäkringstagare förblir oförändrade. Därför fortsätter alla kommentarer som jag gjorde i detta 
avseende i rapporten att gälla, och jag anser fortfarande att överföringen inte kommer att ha 
någon väsentlig effekt på UKLAP:s återstående försäkringstagare. 

Externa omförsäkring 

4.96 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs i förhållande till UKLAP:s förmåga att 
genomföra nya omförsäkringsavtal och ändra eller upphäva befintliga omförsäkringsavtal. 
Därför anser jag fortfarande att detta inte har någon negativ inverkan på återstående 
försäkringstagare. 

Styrning 

4.97 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs avseende de styrande strukturerna för 
UKLAP, i den mån de omfattar de återstående försäkringstagarna. Som anges i rapporten 
kommer dessa styrningsstrukturer inte att ändras till följd av överföringen, och jag anser därför 
att överföringen inte väsentligt kommer att påverka styrningen av den återstående 
verksamheten.  
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COBS-regler 

4.98 Som beskrivs i rapporten fortsätter de återstående försäkringstagarna i UKLAP att omfattas av 
samma COBS-regler före och efter att systemet träder i kraft. 

Skatt 

4.99 Det har inte skett några ändringar sedan rapporten skrevs avseende skattemässiga konsekvenser 
av överföringen för återstående försäkringstagare. Jag förväntar mig att 
överföringsskatteeffekterna är i stort sett neutrala och att eventuella ökade momskostnader till 
följd av överföringen kommer att bäras av aktieägarna i ALPI DAC. Därför anser jag att de 
skattemässiga konsekvenserna av överföringen inte kommer att ha någon väsentlig negativ 
inverkan för de återstående försäkringstagarna i UKLAP. 

Kostnader och avgifter 

4.100 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs avseende effekten av överföringen på 
de återstående försäkringstagarnas kostnader och avgifter. Därför fortsätter alla kommentarer 
som jag gjorde i detta avseende i rapporten att gälla, och jag anser fortfarande att överföringen 
inte kommer att ha någon väsentlig effekt på de kostnader och avgifter som bärs av UKLAP:s 
återstående försäkringstagare. 

4.101 Som framgår av rapporten i avsnitt 6, kräver systemet också att UKLAP ska kunna bära de 
engångskostnader och utgifter som uppkommer till följd av systemet. Dessa kostnader kommer 
att allokeras till UKLP-aktieägarfonden eller NPSF. 

4.102 Dessutom, vilket framgår av rapporten, kommer ytterligare löpande kostnader som uppstår till 
följd av systemet att bäras av aktieägarna i UKLAP och ALPI DAC. Om eventuella ökade 
pågående UKLAP-kostnader skulle debiteras UKLAP-försäkringstagare i framtiden skulle 
godkännande från UKLAP-styrelsen krävas, och om kostnaderna relaterar till en vinstdrivande 
fond kommer de att behöva ha konsulterat UKLAP WPA och WPC.  

Administrations- och servicestandarder 

4.103 Det har inte skett några ändringar sedan rapporten skrevs avseende föreslagna administrations- 
och servicestandarder för återstående försäkringstagare. Därför fortsätter alla kommentarer 
som jag gjorde i detta avseende i rapporten att gälla, och jag anser fortfarande att överföringen 
inte kommer att ha någon väsentlig negativ inverkan på administrations- eller 
servicestandarderna för de återstående försäkringstagarna i UKLAP. 

Slutsats 

4.104 Sammanfattningsvis ändrar den uppdaterade informationen inte mina slutsatser som anges i 
rapporten avseende återstående försäkringstagare, och jag anser fortfarande att överföringen 
inte kommer att ha någon negativ inverkan för återstående försäkringstagare. 

Överföringens inverkan på befintliga försäkringstagare 

4.105 Följande AVSNITT bedömer hur den uppdaterade informationen kan ändra hur systemet 
påverkar de befintliga försäkringstagarna i ALPI DAC. 

Förväntade förmåner och avtalsenliga rättigheter  

4.106 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs avseende effekten av överföringen på 
de befintliga försäkringstagarnas förmånsförväntningar och avtalsrättigheter. Därför fortsätter 
alla kommentarer som jag gjorde i detta avseende i rapporten att gälla, och jag anser fortfarande 
att överföringen inte kommer att ha någon väsentlig negativ inverkan på 
förmånsförväntningarna och avtalsrättigheterna för de befintliga försäkringstagarna. 
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Säkerhet för försäkringstagares förmåner 

4.107 Som framgår i paragraf 3.18, per den 31 december 2017, skulle SCR-förhållandet efter 
överföringen vara lägre än SCR-förhållandet före överföringen, men det skulle fortfarande 
överensstämma med SRA för ALPI DAC. Detta fortsätter att vara fallet per den 30 juni 2018, 
vilket också kan förväntas eftersom det endast har skett en liten förändring av SCR-förhållandet 
före överföringen. Jag har också fått de senaste konfidentiella finansiella resultaten för ALPI 
DAC, som beskrivs i paragraf 3.24, och denna tyder på att SCR-förhållandet för ALPI DAC 
inte har förändrats väsentligt sedan den 30 juni 2018. Dessutom har kapitaltillskottet fastställts 
för att säkerställa att ALPI DAC aktiveras till en SCR-kvot på 150 % efter överföringen, enligt 
vad som krävs av systemet. Därför är det fortfarande så att ALPI DAC kommer att vara 
fortsatt välkapitaliserat efter överföringen. 

4.108 Dessutom, enligt vad som beskrivs i paragraf 10.17 i rapporten, förväntas ALPI DAC förbli 
inom det gröna riskbegränsningsområdet som anges inom dess SRA, i sin centrala projicering, 
under de närmaste fem åren. 

4.109 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs avseende effekten av överföringen på 
ALPI UKLAP:s riskprofil eller SRA. 

4.110 Som anges i paragraf 3.26, har jag efter rapporten granskat den uppdaterade ORSA för ALPI 
DAC och jag anser att ALPI UKLAP har en samling förvaltningsåtgärder som kan utnyttjas för 
att klara sådana extrema scenarier och att det inte finns någon anledning till oro över dess 
framtida solvens. Stress- och scenarietesterna inom ALPI DAC:s senaste ORSA har också 
uppdaterats. Jag anser att dessa scenarier fortsätter att täcka de största riskerna som ALPI DAC 
utsätts för, och att de förvaltningsåtgärder som ALPI DAC har att tillgå för att hantera sin 
solvensposition under ogynnsamma förhållanden är lämpliga. 

4.111 Som framgår i paragraf 3.33, har det gjorts vissa korrigeringar i avvecklingsplanen för OLAB-
skulder. Jag har beaktat dessa korrigeringar och, enligt vad som anges i paragraf 3.37 anser jag 
fortfarande att exponeringen av ALPI DAC mot UKLAP kan hanteras på rätt sätt och inte ge 
upphov till någon väsentlig negativ inverkan för ALPI DAC. 

4.112 Övergripande, med hänsyn till den uppdaterade finansiella informationen i avsnitt 3, anser jag 
fortfarande att överföringen inte kommer att ha någon väsentlig negativ inverkan på säkerheten 
för förmåner för befintliga försäkringstagare i ALPI DAC. 

Ombudsman 

4.113 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs avseende ombudsmannens tjänster, 
som kommer att finnas tillgängliga för de befintliga försäkringstagarna efter överföringen. Det 
betyder att de befintliga försäkringstagarna fortsätter att ha tillgång till FSPO efter överföringen. 

FSCS 

4.114 Som anges i rapporten är det fortfarande så att befintliga försäkringstagare inte omfattas av 
FSCS, och att detta kommer att vara oförändrat till följd av överföringen. Dessutom kommer 
det även i fortsättningen inte att finnas någon irländsk motsvarighet till FSCS-skyddet för 
livförsäkringsverksamheten. 

Brexit-omförsäkring 

4.115 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs avseende effekten av Brexit-
omförsäkring på de befintliga försäkringstagarna. Därför fortsätter alla kommentarer som jag 
gjorde i detta avseende i rapporten att gälla, och jag anser fortfarande att överföringen inte 
kommer att ha någon väsentlig effekt på ALPI DAC:s befintliga försäkringstagare. 



 

© 2019 Grant Thornton UK LLP. Alla rätter förbehållna. 
Aviva Sekretessbelagd 
 

35 

Styrning 

4.116 Som anges i rapporten är det fortfarande så att de styrande strukturer som finns för de 
befintliga försäkringstagarna i ALPI DAC kommer att vara oförändrade till följd av 
överföringen. Jag anser fortfarande att överföringen inte kommer att väsentligt påverka 
styrningen av de befintliga försäkringstagarna i ALPI DAC.  

Skatt 

4.117 Det har inte skett några ändringar sedan rapporten skrevs avseende skattemässiga konsekvenser 
av överföringen för befintliga försäkringstagare. Därför fortsätter alla kommentarer i rapporten 
om denna fråga att gälla, och jag förväntar mig inte att eventuella skattemässiga konsekvenser 
av överföringen kommer att leda till några väsentliga negativa konsekvenser för befintliga 
försäkringstagare i ALPI DAC. 

Kostnader och avgifter 

4.118 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs avseende effekten av överföringen på 
de befintliga försäkringstagarnas kostnader och avgifter. Därför fortsätter alla kommentarer 
som jag gjorde i detta avseende i rapporten att gälla, och jag anser fortfarande att överföringen 
inte kommer att ha någon väsentlig effekt på de kostnader och avgifter som bärs av ALPI 
UKLAP:s befintliga försäkringstagare. 

4.119 Som framgår av rapporten i avsnitt 6, ska ALPI DAC bära de engångskostnader och utgifter 
som uppkommer till följd av systemet. Dessa kostnader kommer att allokeras till den andra 
affärsfonden eller ALPI DAC-aktieägarfonden. 

4.120 Dessutom, vilket framgår av rapporten, kommer ytterligare löpande kostnader som uppstår till 
följd av systemet att bäras av aktieägarna i ALPI DAC. Om eventuella ökade pågående ALPI 
UKLAP-kostnader skulle debiteras ALPI DAC-försäkringstagare i framtiden skulle 
godkännande från ALPI DAC-styrelsen krävas, och de kommer att behöva ha konsulterat 
ALPI DAC HoAF och WPC avseende eventuella vinstdrivande försäkringar.  

Administrations- och servicestandarder 

4.121 I likhet med vad som beskrivs för vinstdrivande irländsk verksamhet i paragraf 4.29, finns för 
närvarande ett program för att samla administrationsteam, processer och system för ALPI 
DAC och ALSIL under Best of Both-strategin. Jag har fått ta del av den nuvarande statusen för 
det här programmet och anser att det är på rätt väg för att nå målen. Dessutom anser jag att 
Best of Both-strategin beaktas i tillräcklig grad för att säkerställa att nuvarande servicenivåer 
kommer att upprätthållas. Därför förblir jag av den uppfattningen att jag förutsätter att 
överföringen inte kommer att ha någon negativ inverkan på de servicestandarder som de 
befintliga försäkringstagarna förväntar sig. 

Externa omförsäkring 

4.122 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs i förhållande till ALPI DAC:s förmåga 
att genomföra nya omförsäkringsavtal och ändra eller upphäva befintliga omförsäkringsavtal. 
Därför anser jag fortfarande att detta inte har någon negativ inverkan på ALPI DAC:s 
existerande verksamhet. 

PRISM-rating 

4.123 Det har inte skett någon ändring sedan rapporten skrevs avseende effekten av överföringen på 
den förväntade PRISM-ratingen för ALPI DAC. Därför fortsätter alla kommentarer jag gjort i 
rapporten om denna fråga att gälla, och jag anser fortfarande att övergången från en medium 
PRISM-rating till en hög PRISM-rating som ett resultat av överföringen, inte väsentligt kommer 
att påverka de befintliga försäkringstagarna i ALPI DAC. 
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Slutsats 

4.124 Sammanfattningsvis ändrar den uppdaterade informationen inte mina slutsatser som anges i 
rapporten avseende befintliga försäkringstagare, och jag anser fortfarande att överföringen inte 
kommer att ha någon negativ inverkan för befintliga försäkringstagare. 

Överföringens inverkan på omförsäkringsbolag för överföringsverksamheten 

4.125 Som beskrivs i paragraf 3.57 till 3.60, har ALPI DAC kontaktat alla omförsäkringsbolag för 
överföringsverksamheten och informerat dem om systemet. För närvarande har UKLAP inte 
mottagit några invändningar mot nödvändiga ändringar av omförsäkringsavtal eller 
överföringen. Därför förblir mina slutsatser om systemets inverkan på omförsäkringsbolag för 
överföringsverksamheten oförändrade. 

Slutsats 

4.126 Sammanfattningsvis ändrar den uppdaterade informationen inte mina slutsatser som anges i 
rapporten avseende omförsäkringsbolag för överföringsverksamheten, och jag anser 
fortfarande att överföringen inte kommer att ha någon negativ inverkan på 
omförsäkringsbolagen för överföringsverksamheten. 
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5 Beaktande av kommunikationsprocessen med försäkringstagare och 

mottagna invändningar och representationer 

5.1 Vid överföringsförhandlingen den 16 oktober 2018 kom domstolen överens om UKLAP:s och 
ALPI DAC:s föreslagna planer för kommunikationen med försäkringstagare om systemet. De 
överenskomna försäkringstagarkommunikationerna beskrivs i vittnesredogörelsen och de 
beviljade undantagen beskrivs i den order de utfärdats enligt överföringsförhandlingen 
("Directions Order"). 

5.2 Avvikelser avseende kommunikation till försäkringstagare som uppfyllde vissa kriterier 
beviljades för UKLAP. Domstolen beviljade även UKLAP-dispens avseende kravet i FSMA att 
offentliggöra den rättsliga kungörelsen i två nationella tidningar i varje EES-land där någon 
överförande försäkringstagare är bosatt.  

5.3 Den rättsliga kungörelsen av systemet har offentliggjorts i Londons, Edinburghs och Belfasts 
Gazette, Iris Oifigiúil i Irland och den internationella utgåvan av Financial Times. Den har 
också publicerats i en nationell tidning i Belgien, Frankrike, Tyskland, Island och Sverige 
(eftersom det finns mer än 100 överförande försäkringstagare i vart och ett av dessa länder) och 
i två nationella tidningar i Storbritannien och Irland. 

5.4 Alla överförande försäkringstagare och befintliga försäkringstagare, förutom de som omfattas 
av ett undantag, har mottagit ett försäkringsbrev, ett försäkringstagarhäfte och en 
sammanfattning av rapporten, enligt den kommunikationsstrategi som föreslogs vid 
överföringsförhandlingen.  

5.5 All information som finns i försäkringstagarens häfte finns också tillgänglig på en särskild 
webbsida (https://transfer.aviva.com/life).  

5.6 Vid processen med att skicka e-post till försäkringstagarna har följande problem identifierats:  

• riktnumret för kontaktnumret och öppettiderna för det belgiska callcentret var feltryckt för 
den första gruppen försäkringstagare som kontaktades om överföringen, som berörde 11 
844 försäkringstagare. Detta korrigerades och de berörda försäkringstagarna skickades 
omgående de korrekta uppgifterna.  

• som beskrivs i paragraf 3.40, innan utskicket till försäkringstagarna, genomförde UKLAP 
en övning för att säkerställa att alla överföringsförsäkringar hade identifierats korrekt. Vid 
inspektion av de produktklasser som skulle överföras såg det ut att en av de angivna 
produktklasserna (som endast omfattade fem försäkringstagare) inte var en UKLAP-
produkt. Därför borde dessa försäkringar inte ha innefattats i överföringsförsäkringar. 
Därför skickades ingen e-post till försäkringstagare med dessa försäkringar, eftersom de 
inte kommer att överföras enligt systemet. Dessa är alla icke-brittiska försäkringar med 
försäkringstagare som är bosatta i Belgien och därför påverkas inte servicen för dessa 
försäkringar av Brexit.  

• när svar skickade till sex holländsktalande belgiska försäkringstagare som motsätter sig 
systemet på grund av förlusten av FSCS-skydd, gjordes ett fel vid översättningen av svaren 
och dessa försäkringstagare fick felaktigt informationen att det fanns ett motsvarande 
system för FSCS i Irland. Översättningsfelet korrigerades omedelbart och ny information 
skickades till de berörda försäkringstagarna; och 

• som beskrivs i paragraf 3.40, finns det ett litet antal försäkringar som, under 
utskicksprocessen, har identifierats som vägledande försäkringar. Den produktkod som är 
kopplad till arbetsgivarpensionssystemet ingick inte tidigare i systemets produktlista. 
Produktkoden för hela livförsäkringarna inkluderades men vissa enskilda försäkringar hade 
inte identifierats. Utskicket av dessa försäkringar var därför något försenad och 
försäkringstagarna hade därefter knappt sex veckor på sig att svara. De berörda 
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produkttyperna liknar emellertid andra produkter som överförs inom ramen för systemet 
och med tanke på antalet försäkringar, anser jag att det är osannolikt att några nya teman av 
invändningar kommer att uppstå.  

5.7 Jag tror inte att de situationer som nämns ovan ogiltigförklarar kommunikationsprocessen med 
vittnesredogörelsen, eftersom UKLAP omedelbart korrigerade alla ärenden. 

5.8 UKLAP och ALPI DAC har bekräftat att de i alla avseenden har utfört sina utskick med 
överförande försäkringstagare och befintliga försäkringstagare i överensstämmelse med 
vittnesmålsbestämmelsen och överföringsbeslutet4, utom de problem/fel som nämns i paragraf 
5.6 ovan, inklusive översättningen av utskicket till de berörda språken för försäkringstagare i 
icke-brittiska EES-stater. Jag noterar att utskicket till överförande försäkringstagare och 
befintliga försäkringstagare slutfördes den 21 december 2018 vilket är cirka 7 veckor före 
sanktionsförhandlingen och i enlighet med kravet enligt FCA:s och PRA:s rekommendationer. 

5.9 UKLAP och ALPI DAC bekräftade också att den 6 januari 2019, av de 528 620 
kommunikationspaket som skickades ut, återkom endast 3 377. Sextio av dessa returnerade 
paket skickades därefter tillbaka till en giltig adress. Dessutom har jag granskat 
försäkringstagarkommunikationen som fanns tillgänglig på webbplatsen 
(https://transfer.aviva.com/life). Övergripande anser jag att kommunikationsprocessen har 
uppfyllt kraven hos vittnesredogörelsen (bortsett från de frågor som beskrivs i paragraf 5.6) och 
att försäkringstagarna har fått tillräcklig information och kommunikation om det föreslagna 
systemet.  

5.10 Personalen i callcentret har fått en logg med frågor och svar och har även fått utbildning i 
överföringen för att hjälpa dem att identifiera frågor som rör överföringen. Eventuella frågor 
som inte kan besvaras av loggen med frågor och svar måste vidarebefordras till det centrala 
överföringsadministrationsteamet. UKLAP övervakar också projektets framsteg och för 
regelbundna samtal med callcentret för att diskutera inkommande samtal, framsteg och 
eventuella problem som teamen kan behöva hantera för att se till att inga problem uppstår som 
inte var förutspådda. 

5.11 Överföringsadministrationsteamet har etablerats specifikt inför överföringen med specialister 
utbildade för detta ändamål. Överföringsadministrationsteamet har genomgått omfattande 
utbildning som bland annat täcker behovet att klassificera invändningar och frågor så noggrant 
som möjligt, och som håller sig på försiktighetssidan om något är osäkert. Alla frågor som 
hänvisas till överföringsadministrationsteamet är kategoriserade enligt följande: 

• Enkel fråga: En fråga som inte kräver någon fördjupad undersökning.  

• Teknisk fråga: En fråga avseende en aspekt av överföringen som inte kan besvaras av 
callcenterpersonalen och som kräver ett mer detaljerat svar från det centrala 
överföringsadministrationsteamet 

• Invändning: Definieras av UKLAP som en fråga där "en kund kan bevisa att de eller deras 
försäkring kommer att leda till skada som ett resultat av att överföringen genomförs" eller 
om försäkringstagaren uttryckligen säger att hen vill göra invändningar mot överföringen.  

5.12 När en medlem i överföringsadministrationsteamet har kategoriserat och formulerat ett svar på 
en fråga, granskas detaljerna och klassificeringen av frågorna av chefen för 
överföringsadministrationsteamet. Alla tekniska frågor och invändningar diskuteras i en 
 
4 Ett beslut togs av biträdande ICC-domaren Mullen i Högsta domstolen ("Insolvens- och 
företagslista") den 16 oktober 2018 ("Överföringsbeslut") på fordringsformuläret daterat den 9 
oktober 2018. 
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expertpanel som innehåller personer från UKLAP:s juridiska och aktuariella team, och 
expertpanelen måste godkänna all korrespondens som skickas till försäkringstagarna som svar 
på deras tekniska fråga eller invändning. Denna levellerade styrprocess för behandling av 
invändningar säkerställer att de identifieras, klassificeras och hanteras på lämpligt sätt. 

5.13 Försäkringstagare som gör invändningar mot överföringen informeras om att deras invändning 
kommer att registreras och vidarebefordras till mig själv som oberoende expert och domstolen, 
och de informeras också om att de har möjlighet att delta i domstolen för att invända 
personligen. Svar till försäkringstagare som ställer en teknisk förfrågan innehåller information 
om hur de kan göra invändningar om svaret från UKLAP eller ALPI DAC inte är 
tillfredsställande.  

5.14 Jag har granskat den utbildning som genomfördes av överföringsadministrationsteamet, 
inklusive utbildningen i att identifiera invändningar och inkomna samtal med chefen för 
överföringsadministrationsteamet för att bättre förstå processen att identifiera och svara på 
invändningar. Jag har också gjort en översyn av de tekniska frågor som mottagits av UKLAP 
och ALPI DAC, för att se till att ingen av dessa är invändningar som har kategoriserats 
felaktigt. Jag har också diskuterat ett antal fall direkt med chefen för 
överföringsadministrationsteamet. Efter att ha granskat utbildningspaketen för 
överföringsadministrationsteamet, efter de olika samtalen med UKLAP om kommunikation 
och min bedömning av tekniska frågor och invändningar, anser jag att UKLAP och ALPI DAC 
har en robust process för att identifiera invändningar. 

5.15 Jag har fått kopior av all korrespondens avseende invändningar mot systemet som mottagits av 
UKLAP och ALPI DAC fram till den 6 januari 2019. Jag kommer att fortsätta att övervaka 
invändningar och uppdatera domstolen om några nya teman skulle uppstå från efterföljande 
invändningar.    

5.16 Hanteringsinformationen från UKLAP inkluderar information om varje invändning och 
övervakar mottagna invändningar. När de har identifieras, kategoriserar UKLAP sedan 
invändningarna efter deras innehåll. En invändning kan kategoriseras under mer än en 
kategorisering beroende på antalet anledningar till invändningar som uppkommit från 
försäkringstagarna. Denna kategoriseringsprocess utförs samtidigt som svaren formuleras och 
genomgår således samma styrprocess som svaren på invändningarna, detaljerad i paragraf 5.12, 
ovan.  

5.17 UKLAP har bekräftat att man fram till den 6 januari 2019 hade mottagit 3 225 brev eller 
telefonsamtal eller onlineförfrågningar från överförande försäkringstagare avseende systemet, 
varav 137 bekräftades som invändningar. 

5.18 UKLAP har kommunicerat med dessa försäkringstagare via brev, telefon och e-post. Jag har 
fått kopior av all kommunikation med försäkringstagare som har väckt invändningar mot 
systemet fram till och med den 6 januari 2019, inklusive utskrifter av telefonsamtal när detta har 
varit nödvändigt.  

5.19 ALPI DAC har bekräftat att man fram till den 6 januari 2019 hade mottagit 63 brev eller 
telefonsamtal eller onlineförfrågningar från befintliga försäkringstagare avseende systemet, 
varav 1 bekräftades vara en invändning. 

5.20 ALPI DAC har kontaktat dessa försäkringstagare per brev. Jag har fått kopior av all 
kommunikation med försäkringstagare som har väckt invändningar mot systemet fram till och 
med den 6 januari 2019, inklusive utskrifter av telefonsamtal när detta har varit nödvändigt. 
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5.21 Jag har gjort en genomgång av alla mottagna invändningar och kategoriserat dem individuellt 
enligt min tolkning av försäkringstagarnas skäl till invändning. Eftersom det här handlar om till 
viss del subjektiva bedömningar kan det finnas några mindre skillnader jämfört med de 
kategorier som tilldelats av UKLAP.  

5.22 Baserat på min analys av de invändningar som mottagits av UKLAP och ALPI DAC, kan de 
invändningar som gjorts sammanfattas i följande kategorier: 

• Förlusten av FSCS-skyddet;  

• Föregripande av resultatet av Brexitförhandlingarna; 

• orosmoment gällande byte av försäkringsbolag;  

• den oberoende experten  

• överföring till ett företag med säte på Irland; 

• överföringen bör inte slutföras utan försäkringstagarens samtycke. 

• förstår inte överföringen; 

• Ordalydelsen i den oberoende expertens rapport;  

• att försäkringens prestation kommer att bli sämre;  

• överföring av data; och 

• inga skäl givna. 
 
 

5.23 Jag beaktar alla dessa typer av invändningar nedan. Det bör noteras att vissa invändningar kan 
innehålla mer än en typ av invändning och att dessa har registrerats i alla lämpliga 
invändningskategorier.  

Förlust av FSCS-skydd 

Produkter som för närvarande har FSCS-skydd 

5.24 Det har skett 90 invändningar (fram till 6 januari 2019) avseende förlusten av FSCS-skydd från 
försäkringstagare som innehar försäkringar som för närvarande har FSCS-skydd. Dessa 
försäkringstagare har för närvarande FSCS-skydd, vilket innebär att vid den osannolika 
händelsen att UKLAP skulle bli insolvent, kommer eventuella förmåner som man skulle ha fått 
från försäkringsbolaget att täckas av FSCS. 

5.25 Om ett försäkringsbolag inte kan eller sannolikt inte kommer att kunna tillgodose fordringar 
som görs mot det eller om en konkursförvaltare utses för likvidation/administration av 
verksamheten, kommer FSCS att samarbeta med konkursförvaltaren avseende de försäkringar 
som påverkas. FSCS syftar till att upprätthålla betalningen av förmåner enligt de skyddade 
försäkringarna och kommer sålunda att försöka försäkra sig om försäkringspolicyns kontinuitet, 
till exempel genom att överföra försäkringarna till ett annat försäkringsbolag eller arrangera att 
man utfärdar nya försäkringar från ett annat försäkringsbolag som ersätter de befintliga 
försäkringarna. För berättigade fordringar kommer FSCS att se till att försäkringsförmånerna 
betalas till fordringsägaren i händelse av att försäkringsbolaget går i konkurs när en behörig 
fordran görs och det likvida försäkringsbolaget inte kan uppfylla alla sina skyldigheter.  

5.26 Enligt min slutsats i rapporten, är det mycket viktigt att säkerställa att Aviva-koncernen 
kommer att kunna betjäna dessa försäkringar lagligt efter Brexit. Överföringen av 
överföringsförsäkringarna till ALPI DAC är ett rimligt sätt att uppnå detta. ALPI DAC är ett 
försäkringsbolag som är baserat i Irland, vilket inte är en "relevant person" enligt gällande PRA-
regler, och följaktligen är FSCS-skyddet ej gällande för de överförda försäkringstagare som för 
närvarande omfattas av det. Det fortsatta underhållet av överföringsförsäkringarna efter Brexit 
är oerhört viktigt för UKLAP och för kunderna. Eftersom FSCS-skyddet endast kan åberopas 
vid den osannolika händelsen att UKLAP går i konkurs, är förlusten inte lika skadlig som den 
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potentiella inverkan att UKLAP inte kan fortsätta att underhålla överföringsförsäkringarna efter 
Brexit.  

5.27 Som anges i rapporten är sannolikheten för att antingen UKLAP eller ALPI DAC går i 
konkurs, nu eller i framtiden, mycket låg. Både UKLAP och ALPI DAC verkar inom 
riskbaserade regleringssystem och kapitaliseras väl med lämpliga SRA. Man kräver enligt 
Solvency II att UKLAP och ALPI DAC ska ha kapital så att de kan överleva extrema händelser 
såsom de som skulle anses kunna uppstå endast en gång vartannat hundra år. Vidare har 
UKLAP och ALPI DAC båda SRA-er som kräver att de håller kapital som överstiger det som 
krävs enligt Solvency II, och för att kunna genomföra godkända förfaranden för att återställa 
sina målpositioner, om kapitaltäckningsnivån faller under denna målnivå. Solvency II kräver 
också att försäkringsbolagen projicerar sina kassaflöden och utför stress- och scenarietestning 
så att de kan fastställa vilka situationer de kan överleva och vilka situationer som kan dra nytta 
av ytterligare kapital. Både UKLAP och ALPI DAC har ett antal hanteringsåtgärder som kan 
användas i extrema situationer.  

5.28 Vissa försäkringstagare som gjorde invändningar mot förlusten av FSCS-skydd uttryckte att 
grunden för deras invändning var enligt följande:  

• de anser att de borde kompenseras för förlusten av FSCS eftersom de tror att förlusten av 
FSCS-skydd utgör en förändring av deras försäkringsvillkor;  

• de anser att FSCS-skyddet ger säkerhet för att fortsätta förmåner på lång sikt; och 

• de skulle föredra att UKLAP antingen väljer en alternativ operativ modell som inte medför 
förlust av FSCS-skydd, samt överför verksamheten till ett annat land som erbjuder någon 
form av kompensationssystem eller köper en försäkringsform från ett annat 
försäkringsbolag utan några ekonomiska band till Aviva-koncernen, som är av samma 
karaktär som FSCS.  

 
5.29 Jag har adresserat var och ett av dessa skäl enligt följande:  

• Ändring av Allmänna Villkor: Jag har konsulterat UKLAP:s juridiska ombud och det är min 
uppfattning att förlusten av FSCS-skydd inte utgör en ändring av de allmänna villkoren för 
de respektive försäkringarna, eftersom det är en form av skydd som erbjuds av det externa 
organet FSCS i Storbritannien. Behovet av att överföra försäkringar till ett EES-
försäkringsbolag utanför Storbritannien är en konsekvens av Brexit och inte resultatet av 
några åtgärder som vidtas av UKLAP. Med tanke på detta anser jag att det är rimligt att 
UKLAP inte behöver kompensera försäkringstagarna för detta.  

• Långsiktigt trygghet för förmåner: som noteras i paragraf 5.27 är både UKLAP och ALPI 
DAC välkapitaliserade och skyldiga att hålla kapital så att de kan överleva en 1-på-200-år 
händelse, genom Solvency II-ordningen. Som en del av Aviva-koncernen är de också 
skyldiga att hålla ytterligare kapital utöver det som krävs av Solvency II. Jag anser att 
sannolikheten för att ALPI DAC skulle gå i konkurs är mycket låg och att säkerheten för 
överföringsförsäkringarna inte kommer att påverkas väsentligt negativt av överföringen. 

• Alternativa operativa modeller: UKLAP har undersökt alternativa operativa modeller, men 
som framgår av rapporten och paragraf 2.3 till 2.5 ovan, ger dessa alternativa operativa 
modeller ingen garanti för att FSCS-skyddet kan behållas efter Brexit. UKLAP har beslutat 
att den föreslagna överföringen till ALPI DAC är det mest genomförbara 
tillvägagångssättet, av skäl som beskrivs i ovanstående paragraf 3.30. UKLAP har valt 
Irland som EU-landet att överföra överföringsförsäkringarna till, eftersom UKLAP har ett 
existerande dotterbolag i Irland med en stark historia och det rättsliga ramverket, 
affärsspråket och kulturen i Irland och Storbritannien är mycket likartade. Därför ansågs 
Irland det lämpligaste alternativet. Avseende att UKLAP köper någon form av 
försäkringspolicy från ett försäkringsbolag utanför Aviva-koncernen, anser jag att 
sannolikheten för att antingen UKLAP eller ALPI DAC skulle gå i konkurs är mycket låg 
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(vilket detaljeras i paragraf 5.27) och att sannolikheten att en sådan försäkringspolicy skulle 
behövas också är mycket låg. Därför är det enligt min mening inte nödvändigt att köpa en 
sådan försäkringspolicy. 

 
5.30 Jag anser att förlusten av FSCS-skydd har beaktats tillräckligt i arbetet som lett fram till 

rapporten och förblir övertygad om att det inte finns någon väsentlig negativ inverkan på 
försäkringstagarnas skydd på grund av de skäl som anges i paragraf 5.26 till 5.29 ovan. 

Produkter som för närvarande har FSCS-skydd 

5.31 Det har skett 8 invändningar (fram till den 6 januari 2019) avseende förlusten av FSCS-skydd 
från försäkringstagare som innehar försäkringar som UKLAP historiskt sett inte har täckt av 
FSCS. Detta kommer inte att ändras av överföringen. Dessa invändningar hänvisar till 
försäkringar som tidigare överförts till UKLAP till följd av det irländska systemet. 

Man föregår resultatet av Brexit-förhandlingarna 

5.32 Det har förekommit 6 invändningar (fram till 6 januari 2019) som protesterar mot att överföra 
försäkringar innan Brexit-förhandlingarna slutförs. 

5.33 Som anges i paragraf 3.2 ovan är Brexit-förhandlingarna fortfarande i gång och det är osäkert 
om brittiska försäkringsbolag kommer att juridiskt kunna hantera försäkringar som tidigare sålts 
under EU-passlagstiftning efter Brexit, efter den 29 mars 2019. Om en övergångsperiod 
överenskommits kommer detta att innebära ytterligare tid för företag att anpassa sig till de nya 
reglerna. Det är emellertid oklart hur lång en eventuell övergångsperiod kan vara och huruvida 
den skulle vara tillräcklig för att brittiska företag ska kunna organisera den fortsatta hanteringen 
av icke-brittiska försäkringar. Om det inte föreligger någon övergångsperiod kommer fristen att 
vara den 29 mars 2019 eller om en övergångsperiod är överenskommen, kommer 
avstängningen att skjutas fram till slutet av denna tidsperiod.  

5.34 För att undvika en situation där UKLAP inte kan underhålla försäkringar som sålts under EU-
passlagstiftning, har UKLAP föreslagit att man överför sådana försäkringar till ett företag där 
underhållet av dessa försäkringstagare kommer att fortsätta på samma sätt som för närvarande, 
oavsett av resultatet av Brexit-förhandlingarna. Av de skäl som anges i rapporten anser jag att 
detta är ett rimligt tillvägagångssätt. 

5.35 Jag anser att med tanke på osäkerheten kring resultatet av Brexit-förhandlingarna, kommer 
systemet att ge säkerhet avseende hur överföringsverksamheten kommer att hanteras efter 
Brexit, vilket diskuteras i rapporten. 

Oro kring att byta försäkringsbolag 

5.36 Det har förekommit 20 invändningar  (fram till 6 januari 2019) avseende försäkringar som 
flyttas från UKLAP. Försäkringstagarna är oroade över leverantörsbytet från UKLAP, ett 
brittiskt företag för ALPI DAC, som är baserat i Irland. Vissa försäkringsbolag uttryckte också 
farhågor om säkerheten för sina försäkringar när de har överförts till ALPI DAC. För att vara 
säker på att Aviva-koncernen kan fortsätta att lagenligt underhålla överföringsförsäkringarna 
efter Brexit, är det nödvändigt att överföra dessa försäkringar till ett försäkringsbolag med säte 
inom EU. UKLAP har ett existerande dotterbolag i Irland med en stark historia och det 
rättsliga ramverket, affärsspråket och kulturen i Irland och Storbritannien är mycket likartade. 
Därför ansågs Irland det lämpligaste alternativet.  

5.37 Både UKLAP och ALPI DAC är en del av samma breda Aviva-koncern och upprätthåller 
därför höga standarder när det gäller områden som kundservice, styrningsstandarder, 
solvensnivåer och försäkringstagarnas säkerhet. Villkoren för överföringsförsäkringarna 
kommer inte att ändras av systemet och sålunda kommer alla skyldigheter enligt 
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överföringsförsäkringarna som UKLAP för närvarande uppfyller att överföras till ALPI DAC, 
som kommer att behålla de nuvarande operativa standarderna.  

5.38 UKLAP och ALPI DAC är dessutom båda skyldiga att följa Solvency II-ordningen som gäller i 
hela EU och regleras följaktligen av samma regler och krav. Dessutom har både UKLAP och 
ALPI DAC enskilda SRA-er som kräver att de har en kapitalbuffert som överstiger det som 
krävs av Solvency II.    

5.39 Utöver det ovanstående har ALPI DAC en lång historia av att tillhandahålla livförsäkringar och 
pensionstjänster till försäkringstagare. I själva verket underhåller ALPI DAC redan över 160 
000 försäkringar som täcker både vinstdrivande och icke-vinstdrivande verksamhet, med 
belopp på över 4,5 miljarder EUR per den 31 december 2017.  

5.40 Som framgår i avsnitten 3.14 och 3.18, per den 30 juni 2018, skulle försäkringstagarna gå från 
att ett företag med en SCR-kvot på 154 % till ett företag med en SCR-kvot på 150 %. 
Följaktligen kommer säkerheten för överföringsförsäkringsinnehavare inte att påverkas 
väsentligt av överföringen. Dessutom har både UKLAP och ALPI DAC väsentligt liknande 
SRA-er, eftersom de båda fungerar enligt Aviva-koncernens riskhanteringsramverk. 

5.41 Vissa försäkringstagare (fram till 6 januari 2019) har också nämnt kostnaden för överföring till 
en annan leverantör och ifrågasatt hur denna kommer att täckas. Som framgår av rapporten i 
avsnitt 6 kräver systemet också att UKLAP och ALPI DAC ska kunna bära de 
engångskostnader och utgifter som uppkommer till följd av systemet. Dessa kostnader kommer 
att bäras av andelsägarna i UKLAP och ALPI DAC.  

5.42 Dessutom, vilket framgår av avsnitt 6 i rapporten, kommer ytterligare löpande kostnader som 
uppstår till följd av systemet att bäras av aktieägarna i UKLAP och ALPI DAC. Om eventuella 
ökade pågående kostnader skulle komma att debiteras försäkringstagare i framtiden, skulle 
eventuella ändringar vara föremål för den tillämpade styrningsprocessen inom UKLAP och 
ALPI DAC. 

5.43 Tre (3) försäkringstagare (fram till 6 januari 2019) hänvisade också till överföringen som en 
förändring av de allmänna villkoren för deras avtal. Det har inte skett några ändringar sedan 
skrivandet av rapporten, i förhållande till förmånsförväntningarna och avtalsrättigheterna för 
överföringsförsäkringarna som ett resultat av överföringen. Endast försäkringsbolaget som 
erbjuder försäkringen kommer att ändras till följd av överföringen.  

5.44 Fyra (4) försäkringstagare (fram till 6 januari 2019) nämnde som en del av deras invändning att 
de enligt deras mening borde ha möjlighet att dra tillbaka sin försäkring och att de premier som 
de tidigare har betalat borde returneras till dem, med ränta. Som anges ovan, är behovet av att 
överföra försäkringar till ett EES-försäkringsbolag utanför Storbritannien en konsekvens av 
Brexit och inte resultatet av några åtgärder som vidtas av UKLAP. Mot bakgrund av detta, 
anser jag att det är rimligt att UKLAP endast tillåter återköp under de vanliga 
försäkringsvillkoren och att man fortsätter att beräkna återköpsbetalningar till försäkringstagare 
som man normalt skulle göra, även om detta belopp skiljer sig från premier som betalats, plus 
ränta. 

5.45 Fyra (4) försäkringstagare (fram till 6 januari 2019) var inte medvetna om att deras försäkringar 
var undertecknade av UKLAP. Dessa var främst belgiska försäkringstagare vars försäkring 
administreras av ett outsource-bolag baserat i Belgien. Detta kommer att fortsätta vara fallet 
enligt systemet. Själva försäkringarna kommer inte att förändras, men leverantören kommer att 
ändras från UKLAP till ALPI DAC.        
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5.46 Jag anser att inverkan på överförande försäkringstagare vid överföringen från UKLAP till ALPI 
DAC har beaktats tillräckligt under arbetet som lett fram till rapporten. I synnerhet, som 
slutsatsen i rapporten och i denna kompletterande rapport, anser jag att överföringen inte 
väsentligt kommer att påverka de överförande försäkringstagarna. 

Den oberoende experten 

5.47 Det har inkommit tre (3) invändningar (fram till 6 januari 2019) angående min utnämning som 
oberoende expert. Dessa inkluderar: 

• mitt oberoende, i synnerhet denna punkt hade att göra med att kostnaderna för min 
utnämning som oberoende expert täcks av UKLAP; och 

• min tidigare erfarenhet. 

5.48 Jag har i punkterna 1.26 till 1.30 i rapporten gjort en sammanfattning av mina kvalifikationer, 
mitt erfarenhet och min oberoende position. Dessa uppgifter har lämnats till PRA och min 
utnämning som oberoende expert för systemet har godkänts av PRA efter samråd med FCA, 
med beaktande av mina kvalifikationer, min erfarenhet och min oberoende position vad gäller 
systemet och dess intressenter. Jag är också föremål för översyn av institutet och fakulteten för 
aktuarier och är skyldig att följa uppförandekoden. 

5.49 I förhållande till en punkt som uppkom avseende att UKLAP täcker kostnaderna för mina 
tjänster, är det vanligt för företag som är involverade i en Del VII-överföring att bära de 
uppkomna kostnaderna, inklusive den oberoende expertens. 

Överföring till ett irländskt bolag 

5.50 Det har förekommit 18 invändningar (fram till 6 januari 2019) avseende överföringen till ett 
irländskt företag och i synnerhet skillnaden i lagar, regler och skattesystem i Irland och 
Storbritannien, samt tidigare misslyckanden med företag i Irland. De överförande 
försäkringstagarna som har gjort en sådan invändning är oroade över att skatt, lagstiftning och 
regler i Irland kommer att påverka deras försäkringar negativt. 

5.51 Som beskrivits i paragraf 3.53 ovan, har UKLAP varit i diskussioner med Irish Revenue om 
framtida beskattning av överförande försäkringstagare. Dessa diskussioner har bekräftat att 
skattestatusen för överförande försäkringstagare inte kommer att ändras till följd av systemet. 
Dessutom, som beskrivs i paragraf 3.54, har UKLAP erhållit alla obligatoriska 
försäkringstagares klareringsformulär och bekräftelser från relevanta skattemyndigheter i 
Storbritannien och Irland. Sammantaget är det fortfarande min åsikt att skatteeffekterna av 
överföringen sannolikt kommer att vara i stort sett neutrala, bortsett från den inverkan på 
beskattning av investeringsavkastning som anges i paragraf 4.51 ovan, vilket jag anser vara en 
oundviklig följd av överföringen och som inte har väsentligt värde. 

5.52 Rapportens sektion 3 ger en översikt över hur regelverket fungerar i Irland och Storbritannien. 
Även om det finns oundvikliga skillnader mellan de irländska och brittiska rättssystemen, är de i 
många avseenden likartade (till exempel följer båda områdena samma solvensordning (Solvency 
II)). Företagsspråket och kulturen i Irland och Storbritannien är också mycket likartade och 
UKLAP har ett befintligt dotterbolag i Irland med en stark historia. Därför ansågs Irland vara 
det lämpligaste alternativet. Dessutom är majoriteten av överföringsförsäkringarna irländska 
försäkringstagare och UKLAP har redan ett irländskt dotterbolag som bedriver vinstdrivande 
verksamhet.  

5.53 Det har funnits företag, inklusive försäkringsbolag, med säte i Irland, som tidigare har gått i 
konkurs. ALPI DAC kommer emellertid att fungera enligt Solvency II-ordningen som anger 
vilken kapitalnivå ett försäkringsbolag behöver hålla, och även standarden för förvaltnings- och 
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styrningsprocesser som ett försäkringsbolag ska följa. Denna ordning genomfördes den 1 
januari 2016 och är baserad på försäkringsbolag som utvärderar de risker de står inför och 
håller kapital så att de kan hantera dessa risker. 

5.54 Jag anser att inverkan för överförande försäkringstagare på eventuella ändringar i beskattningen 
och lagstiftningen har beaktats tillräckligt under arbetet som har lett fram till rapporten. I 
synnerhet, enligt slutsatsen i rapporten och i denna kompletterande rapport, anser jag att 
överföringen inte väsentligt kommer att påverka de överförande försäkringstagarna avseende 
dessa punkter.  

Överföringen bör inte slutföras utan försäkringstagares samtycke  

5.55 Det har förekommit 4 invändningar (fram till 6 januari 2019) avseende slutförandet av 
överföringen utan enskilda försäkringstagares samtycke. Del VII-överföringsprocessen kräver 
inte samtycke från försäkringstagarna, eftersom domstolen beaktar försäkringstagarnas 
intressen som helhet under sin beslutsprocess. 

5.56 Överföringen sker efter godkännande av domstolen vid sanktionsförhandlingarna. Vid beslut 
om huruvida den ska godkännas eller inte kommer domstolen att överväga effekterna av 
överföringen för försäkringstagarna. Alla invändningar som mottagits av UKLAP och ALPI 
DAC kommer att vidarebefordras till domstolen, och försäkringstagarna kommer också att 
kunna företräda sina invändningar vid domstolen personligen. Vid beslutsfattandet kommer 
domstolen att överväga de invändningar som erhållits från försäkringstagarna tillsammans med 
annan information som den erhåller från UKLAP, ALPI DAC, PRA och FCA, inklusive mig 
själv som oberoende expert och andra berörda parter.  

Förstår inte överföringen  

5.57 Det har förekommit 4 invändningar (fram till 6 januari 2019) avseende försäkringstagare som 
inte förstår överföringen. Försäkringstagarna kunde inte förstå konsekvenserna av överföringen 
och hade inte råd med oberoende finansiell rådgivning.  

5.58 Jag har lagt fram rapporten så att försäkringstagarna ska kunna förstå konsekvenserna av 
överföringen för deras försäkringar. Det finns också en sammanfattande version av rapporten 
på den överföringsrelaterade webbplatsen, som har översatts till det språk som brukar användas 
av UKLAP för att kommunicera med de berörda försäkringstagarna. Dessa rapporter syftar till 
att sammanfatta överföringen, inklusive skälen till varför den görs, de processer som involveras 
och konsekvenserna av överföringen för olika typer av försäkringstagare. Denna 
kompletterande rapport innehåller också en sammanfattning av överföringen och en 
uppdatering av den information som används i rapporten. Försäkringstagarna kan också ringa 
till callcenter-teamet som kommer att kunna förklara överföringen för försäkringstagarna. 

Rapportformuleringen av den oberoende experten  

5.59 Det har förekommit 7 invändningar (fram till 6 januari 2019) avseende formuleringar som 
används i rapporten. Försäkringstagarna är inte övertygade av det språk som används för att 
uttrycka den oberoende expertens åsikt. Uttrycken som "väsentligt negativa" och "inte 
väsentligt svagare" är inte väl förstådda. 

5.60 Detta är dock standardformulering som vanligen används för oberoende expertrapporter. Som 
oberoende expert är jag begränsad av den information som lämnats till mig och kan bara 
uttrycka min åsikt utifrån denna information. Jag är skyldig att överväga faktorer som väsentligt 
kan påverka de olika parterna (olika grupper av försäkringstagare och omförsäkringsbolag) som 
är involverade i överföringen. Det är oundvikligt att en transaktion har både positiva och 
negativa sidor. Mitt mål är att undersöka huruvida denna överföring kommer att få 
ogynnsamma följder för någon av de försäkringstagare eller omförsäkringsföretag som är 
involverade i överföringen. Bedömningar av framtida händelser baseras på många antaganden 
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som inte kan prognostiseras med 100 % noggrannhet. Därför har jag, där jag har åberopat 
information om framtiden, bedömt rimligheten av antagandena och övervägt huruvida parterna 
kommer att påverkas negativt och huruvida denna inverkan kan vara väsentlig. 

5.61 Begreppet "inte väsentligt svagare" har använts i rapporten för att jämföra ALPI DAC med 
UKLAP, eftersom det inte är väsentligt svagare även om det förväntas ha ett lägre SCR-
förhållande än UKLAP. Enligt paragraf 3.18 om överföringen hade skett den 30 juni 2018, 
skulle ALPI DAC:s SCR-kvot ha varit 150 % jämfört med UKLAP:s SCR-kvot, vilken var 154 
% (som per paragraf 3.14) den 30 juni 2018 (utan överföringen).  

Försäkringarnas resultat kommer att försämras  

5.62 Det har förekommit 4 invändningar (fram till 6 januari 2019) avseende en eventuell försämring 
av försäkringarnas resultat. Försäkringstagarna är oroade över att resultatet av deras försäkring 
kommer att påverkas negativt av överföringen.  

5.63 Fonderna som de enhetsförbundna och vinstdrivande överföringsförsäkringarna investeras i 
kommer inte att ändras genom överföringen. Dessutom kommer driften och förvaltningen av 
dessa fonder att förbli oförändrad efter överföringen. För enhetsförbunden irländsk 
verksamhet kommer systemet att ändra hur investeringsavkastningen på enhetsfonderna ska 
beskattas, enligt vad som anges i paragraf 4.51, men enligt min mening är detta en oundviklig 
följd av systemet som inte något väsentligt värde.  

5.64 Verksamheten och förvaltningen av de befintliga ALPI DAC-fonderna och UKLAP-fonderna, 
i synnerhet de som inte innehåller överföringsförsäkringar, kommer inte heller att ändras av 
överföringen. Driften och förvaltningen av dessa fonder kommer att förbli oförändrad efter 
överföringen.  

5.65 Jag anser att resultatet av de investerade fonderna inte påverkas av överföringen och har därför 
dragit slutsatsen att de överförande försäkringstagarna med enhetsförbindelser och vinstmedel 
inte kommer att påverkas negativt av överföringen i fråga om genomförandet av deras 
respektive försäkring.  

Överföring av uppgifter  

5.66 Det har förekommit 2 invändningar (fram till 6 januari 2019) avseende överföringen av 
uppgifter till en annan leverantör. Försäkringstagarna är oroade över att deras uppgifter 
överförs till ett annat försäkringsbolag.  

5.67 Det är min förståelse, att enligt FSMA och efterföljande lagstiftning som har införts genom den 
allmänna dataskyddsförordningen är överföringen av personuppgifter från UKLAP till ALPI 
DAC tillåten utan försäkringstagarens samtycke och att enligt ALPI DAC kommer ALPI DAC 
att överta Storbritanniens rättigheter och skyldigheter gentemot försäkringstagarnas 
personuppgifter. Därför har överföringen av försäkringstagarnas personuppgifter till ALPI 
DAC ingen väsentlig inverkan på försäkringstagarna.  

5.68 Jag anser att överföringen av försäkringstagarnas personuppgifter inte kommer att väsentligt 
påverka de överförande försäkringstagarna som resultat av överföringen. Därför kommer de 
överförande försäkringstagarna inte att påverkas negativt av överföringen avseende 
överföringen av deras personuppgifter.  

Inget skäl har angivits  

5.69 Det har förekommit 10 invändningar (fram till 6 januari 2019) där försäkringstagare har invänt 
mot överföringen men inte har angett någon anledning eller grund för sitt missnöje av det 
föreslagna systemet. 
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5.70 Det är fortfarande min uppfattning att det är mycket viktigt att ha visshet om hur 
överföringsverksamheten ska hanteras efter Brexit, och överföringen uppfattas kunna ge denna 
säkerhet. 

Kommunikation med EES-tillsynsmyndigheter 

5.71 Jag är medveten om att PRA har informerat tillsynsmyndigheterna (inklusive CBI) i alla EES-
stater i samband med överföringen, för att inleda samrådet med EES-konsultrådet. Vid 
skrivandet av denna kompletterande rapport har jag ingen kännedom om några invändningar 
från tillsynsmyndigheter. 

Slutsats 

5.72 Jag bekräftar att försäkringstagarna vid skrivandet av denna kompletterande rapport inte har 
tagit upp några problem som inte beaktades under arbetet som ledde fram till rapporten och 
därför anser jag att det inte finns några skäl att ändra slutsatserna i min rapport. 



 
 

© 2019 Grant Thornton UK LLP. Alla rätter förbehållna. 
Aviva Sekretessbelagd 
 

48 

6 Sammanfattning av slutsatserna 

6.1 Jag bekräftar att jag övergripande är övertygad om att överföringen inte har någon väsentlig 
negativ inverkan på överförande försäkringstagare, återstående försäkringstagare i UKLAP och 
befintliga försäkringstagare i ALPI DAC. Dessutom tror jag inte att överföringen avsevärt 
kommer att påverka omförsäkringsbolag av försäkringar som ska överföras på ett negativt sätt. 

 

 

 

 

Tim Roff FIA 
Partner 
Grant Thornton UK LLP 
 
30 januari 2019 
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A Information och dokument som granskats och 
åberopats 

I tabellen nedan anges de viktigaste tilläggsdokumenten som jag har åberopat vid utarbetandet 
av denna kompletterande rapport. Några av dessa uppgifter är företagskonfidentiella och inte 
offentligt tillgängliga. Förutom de noterade dokumenten har jag också åberopat diskussioner 
(både muntliga och elektroniska) med högre chefer och personal vid UKLAP. 

Dokument Källa 

HY18 Brexit Part VII IE Meeting V1.0.pptx UKLAP Chief Finance Actuary 
(Chefsaktuarie) 

ALPI DAC 2018 ORSA ALPI DAC Chief Risk Officer 
(Riskchef) 

UKLAP 2018 Recovery Plan (återhämtningsplan) UKLAP Chief Risk Officer 
(Riskchef) 

HY18 Brexit Part VII Transfer Impact draft i.e. 
V1.1_14Nov2018 (Utkast om överföringens inverkan) 

UKLAP Chief Finance Actuary 
(Chefsaktuarie) 

02Nov2018HY18 Brexit Part VII BalShtImpacts for 
IE_14Nov2018_Consistent with v1.1 commentary 
(Överföringens inverkan, med kommentarer) 

UKLAP Chief Finance Actuary 
(Chefsaktuarie) 

IE Report Data Tables – HY18v0.3 HC (Rapportens 
datatabeller) 

UKLAP Chief Finance Actuary 
(Chefsaktuarie) 

Brexit MI Reporting_LIFE_Version 1 - Week 11 - 
31.12.2018 (002).xlsx 

Senior Customer Response 
Project Manager (Senior 
kundresponsprojektledare) 

UKLAP to ALPI DAC – Objectors – Life_v4 Senior Customer Response 
Project Manager (Senior 
kundresponsprojektledare) 

Supplementary UKLAP CFA Report (Tilläggsrapport) UKLAP Chief Finance Actuary 
(Chefsaktuarie) 

Supplementary UKLAP WPA Report (Tilläggsrapport) UKLAP With-Profits Actuary 
(Aktuarie UKLAP:s 
vinstdrivande verksamhet) 

Supplementary ALPI DAC HoAF Report 
(Tilläggsrapport) 

ALPI DAC HoAF 

Witness Statements of Maeve Ann Sherry and Jason 
Michael Windsor (Vittnesmål) 

Slaughter & May 

 

Jag har kontrollerat att ovanstående uppgifter har granskats eller tillhandahållits av en godkänd 
person eller av en person som är behörig att tillhandahålla sådan information och jag anser att 
det är rimligt för mig att förlita mig på denna information. 

 

5 Detta är namnet på det senaste MI-kalkylbladet från 7 januari 2019. Även om kalkylbladets titel anger datumet 31.12.2018 innehåller det alla 

invändningar fram till slutet av arbetsdagen 6 januari 2019. 
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B Ordlista 

Begrepp Betydelse 

ALPI DAC Aviva Life & Pensions Ireland Designated Activity 
Company, FFLAC ska omnämnas till Aviva Life & 
Pensions Ireland Designated Activity Company vid det 
effektiva datumet. 

ALSIL Aviva Life Services Irland Limited. 

Tillgång I allmänhet all fast egendom, oavsett materiell eller 
immateriell, som har ett ekonomiskt eller monetärt 
värde. 

Aviva-koncernen Företagskoncernen i vilken UKLAP och ALPI DAC 
ingår.  

BEL Bästa uppskattningsbara skyldigheter enligt Solvency 
II. 

Belgisk SF En UKLAP-fond som innehar OLAB-försäkringar.  

Best of Both Detta är ett sätt att bestämma varigenom den 
övergripande kundupplevelsen som tillhandahålls av 
ALSIL- och ALPI DAC-processer jämförs och är den 
bästa tillgängliga. Best of Both-metoden kommer att 
användas för att definiera strategin för människor, 
system och processer. 

Board Styrelsen för ett företag. 

Brexit Begreppet används för att beskriva Storbritanniens 
utträde från EU, efter resultatet av EU-
folkomröstningen den 23 juni 2016. 

Brexit-omförsäkring Omförsäkringsarrangemanget som inrättats som en del 
av systemet mellan UKLAP och ALPI DAC och som 
omfattar OLAB-försäkringar. 

Kapitalkrav Nivån på finansiella medel som ett försäkrings- eller 
omförsäkringsföretag är skyldigt att inneha. 

CBI Irlands centralbank 

Avgift Den flytande avgiften för alla tillgångar i UKLPA som 
överförs till ALPI DAC i samband med Brexit-
omförsäkring. 

COBS Conduct of Business Sourcebook. 
(Affärsuppförandekoder) 

Domstol Högsta domstolen i England och Wales.  

Directions Order 
(Överföringsinstruktioner) 

De överföringsinstruktioner som utfärdats enligt 
överföringsförhandlingarna. 

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Effektiv tid Den tidpunkt där systemet blir juridiskt bindande. 
Systemet är planerat att träda i kraft kl. 22:59 GMT 
den 29 mars 2019. 

EU Europeiska Unionen. 

EU:s passlagstiftning Den kollektiva termen för etableringsfrihet och 
friheten att tillhandahålla tjänster. 

Befintlig verksamhet Verksamheten hos ALPI DAC före överföringen. 

Befintliga försäkringar Försäkringarna hos ALPI DAC före överföringen. 
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Befintliga försäkringstagare Försäkringstagarna hos ALPI DAC före överföringen. 

FCA Finansiell tillsynsmyndighet i Storbritannien. 

FFLAC Friends First Life Assurance Company DAC 
(Livförsäkringsföretaget DAC). 

FLAS WPSF En UKLAP-fond som innehar OLAB-försäkringar.  

FOS Finansiella ombudsmanstjänster. Ett oberoende organ 
som inrättats för att hantera enskilda klagomål som 
konsumenter och finansiella företag inte själva kan 
lösa. 

FP WPSF En UKLAP-fond som innehar OLAB-försäkringar.  

FRC Finansiellt rapporteringsråd 

Etableringsfrihet Rätten för ett försäkringsbolag som är beläget i det 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att 
godkänna en risk som är belägen i ett annat EES-land, 
genom att etablera en permanent närvaro i den EES-
medlemsstaten. Denna permanenta närvaro kan vara i 
form av en lokal filial, byrå eller ett dotterbolag. 
Verksamhet med etableringsfrihet är den som är 
underställd en fullt bindande myndighet där 
försäkringstagaren och risken är belägna i samma EES-
medlemsstat utanför Storbritannien. 

Friheten att tillhandahålla 
tjänster 

Rätten att tillhandahålla tjänster på en 
gränsöverskridande basis inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES). För 
försäkringsavtal innebär detta att avtalet kan vara 
undertecknat i ett EES-land som skiljer sig från den 
medlemsstat där risken ligger. Verksamhet med rätt att 
tillhandahålla tjänster består av öppen 
marknadsverksamhet som är tecknad i Storbritannien 
(med eller utan inblandning av en lokal mellanhand), 
verksamhet som är tecknad enligt en fullt bindande 
myndighet där innehavaren är belägen i en annan 
medlemsstat än där risken är belägen, och verksamhet 
som är tecknad enligt ett tidigare ingånget bindande 
godkännandeavtal. (Förhandsgodkännandeavtal är ett 
förhandsbevis där innehavaren inte har behörighet att 
ingå försäkringsavtal utan att först samråda med det 
syndikat som beviljat det bindande 

godkännandeavtalet).  

FSCS Kompensationssystem för finansiella tjänster. FSCS är 
en lagstadgad "fond som en sista utväg" som 
tillhandahåller kompensation vid insolvens hos ett 
finansiellt företag som godkänts av PRA eller FCA. 
Försäkringsskydd finns för privata försäkringstagare 
och småföretag (de med en årsomsättning på mindre 
än 1 000 000 GBP) i en situation då ett 
försäkringsbolag inte helt kan betala sina skulder. För 
långfristiga försäkringspolicyer betalar FSCS 100% av 
stödberättigade krav. FSCS finansieras genom avgifter 
till företag som godkänts av PRA och FCA. 

FSMA Lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 
(ändrad). 

FSPO Ombudsman för finansiella tjänster och pensioner. Ett 
oberoende organ i Irland som hanterar olösta 
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fordringar från konsumenter avseende deras 
individuella avtal med leverantörer av finansiella 
tjänster. 

Grant Thornton Grant Thornton UK LLP. 

HoAF Chef för aktuariefunktionen. 

Oberoende expert I det här fallet, Tim Roff, som har utsetts av UKLAP 
att tillhandahålla rapporten.  

Irländsk filial UKLAP:s filial genom vilken UKLAP sålde 
verksamhet på grundval av etableringsfriheten enligt 
det irländska systemet. 

Irländsk verksamhet All verksamhet som överförs från Aviva Life & 
Pensions Ireland Ltd under det irländska systemet och 
all verksamhet som godkänts av den irländska filialen i 
UKLAP (exklusive CGNU Life-verksamheten som är 
registrerad i Irland). 

Irländskt system Överföringen av Aviva Life & Pensions Ireland Ltd:s 
långfristiga skyldigheter till Aviva Life & Pensions UK 
Ltd. 

Skyldigheter En fordran på tillgångar eller juridiska skyldigheter för 
en person eller ett företag som härrör från tidigare eller 
aktuella transaktioner eller åtgärder. 

Väsentlig negativ inverkan En negativ förändring som anses ha en väsentlig 
inverkan för försäkringstagarna. En väsentlig inverkan 
kan få en försäkringstagare att bilda sig en annan 
uppfattning om det framtida resultatet för deras 
respektive försäkring. När man beaktar 
försäkringstagarnas säkerhet skulle denna innefatta 
förändringar av bolagets tillgångar eller skulder, 
exempelvis om det sker en förändring av sannolikheten 
att försäkringstagarens finansiella fordran skulle bli 
väsentligt högre än vad som observerats genom den 
dagliga fluktuationen av värdet av tillgångar i företagets 
investeringsportfölj, eller från rapporteringen av en 
särskilt stor men inte extrem fordran på ett företags 
skulder. När det gäller icke-finansiell inverkan är 
bedömningen av väsentligheten mer subjektiv, men 
som ett exempel är en förändring av en 
fordranshanteringsprocess som adderade några timmar 
till kundens svarstid sannolikt inte väsentlig, men om 
den adderade några dagar så skulle den kunna vara det, 
beroende på typ av fordran. 

Ny WPSF En UKLAP-fond som innehar OLAB-försäkringar.  

Icke-vinstdrivande delfond En UKLAP-fond som innehar OLAB-försäkringar.  

NPSF Se ”Icke-vinstdrivande delfond”. 

OLAB Overseas Life Assurance Business: verksamhet 
registrerad i Frankrike, Belgien, Tyskland, Island, 
Sverige och företaget CGNU Life registrerat i Irland. 

OLAB-försäkringstagare Försäkringstagare som täcks av Brexit-omförsäkring. 

Gammal WPSF En UKLAP-fond som innehar OLAB-försäkringar.  

Instruktion Instruktion från domstolen som sanktionerar systemet. 

ORSA Own Risk and Solvency Assessment, vilket är ett 
riskhanteringsverktyg för att bedöma företagets totala 
solvensbehov med beaktande av företagets egna 
bedömning av sin specifika riskprofil. 
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Egna finansiella medel Överskjutandet av ett försäkringsbolags antagna 
tillgångar utöver sina skulder på Solvency II-basis. 

Del VII Överföring Begreppet som avser den juridiska processen att helt 
eller delvis överföra försäkringsverksamhet till en 
annan enhet. 

PPFM Principer och praxis för finansiell förvaltning. Vid 
hantering av vinstdrivande verksamhet förlitar sig 
företagen på användningen av diskretion. PPFM 
förklarar naturen och omfattningen av diskretion som 
finns tillgänglig och hur denna diskretion kan tillämpas 
över olika grupper och generationer av 
försäkringstagare i vinstdrivande verksamheter. 

PRA Prudential Regulation Authority.  

Principer och praxis för 
finansiell förvaltning 

Se PPFM. 

Återförsäkring Ett arrangemang med ett annat försäkringsbolag eller 
omförsäkringsbolag där risker delas (eller 
vidarebefordras) till omförsäkringsbolaget. 

Återstående verksamhet Den återstående verksamheten i Aviva Life & Pensions 
UK Ltd efter överföringen. 

Återstående försäkringar De återstående försäkringarna i Aviva Life & Pensions 
UK Ltd efter överföringen. 

Återstående försäkringstagare De återstående försäkringstagarna i Aviva Life & 
Pensions UK Ltd efter överföringen. 

Rapport Rapporten från den oberoende experten.  

Rapporter Rapporten och alla kompletterande rapporter. 

Avveckling En försäkringsfilial eller ett försäkringsföretag som inte 
längre accepterar ny affärsverksamhet, men fortsätter 
att tillhandahålla täckning för fordringar som uppstår 
på dess gällande försäkringar och som gör betalningar 
för fordringar som har inträffat för försäkringar som 
har löpt ut. 

System Överföringen av försäkringsverksamhet från Aviva 
Life & Pensions UK Ltd och Friends First Life 
Assurance Company DAC. 

SCR Solvenskapitalkrav. Ett kapitalreglerande krav enligt 
Solvency II-ordningen. 

SCR-förhållande Kvoten av egna finansiella medel mot SCR. 

SGF En fond i UKLAP som inte innehåller några 
överförande försäkringstagare.  

Sidobrev Ett juridiskt bindande schema över vissa förvaltnings- 
och administrationsuppgifter som UKLAP måste 
utföra avseende OLAB, som ingår i Brexit-
omförsäkring.  

Solvenscertifikat Certifierar att ett försäkringsbolag har en tillräcklig 
solvensmarginal och huruvida den utfärdande 
tillsynsmyndigheten överförs till Del VII-överföringen 
eller inte. Detta krävs enligt FSMA-regler. 

Solvency II En ny regleringsordning för försäkringsbolag som 
trädde i kraft den 1 januari 2016 och som syftar till att 
harmonisera regelverket i alla EU- och EES-länder. 

SRA Solvensriskaptit, hur Aviva-koncernen hänvisar till sin 
kapitalförsäkring. 
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Dotterföretag Ett företag som kontrolleras av ett annat (kallat 
föräldern) genom ägande av mer än 50 procent av dess 
röstandelar. 

Sammanfattande rapport En sammanfattning av rapporten som kommer att 
skickas till överförande försäkringstagare och befintliga 
försäkringstagare (utom de som omfattas av undantag).  

SUP 18 Kapitel 18 i tillsynsmanualen i FCA:s handbok om 
regler och vägledning. 

Försäkringstekniska 
avsättningar 

Försäkringsbolagets försäkringsskyldigheter, bestämda 
för regleringsändamål. Dessa beräknas som 
avsättningar för de ultimata kostnaderna för avveckling 
av alla fordringar som härrör från händelser som har 
inträffat fram till balansräkningsdagen, inklusive 
avsättning för fordringar som uppkommit men ännu 
inte redovisats, med avdrag för belopp som betalats för 
dessa fordringar; plus avsättningar för fordringar som 
uppstår vid oförutsedda exponeringsperioder med 
avdrag för eventuella premier avseende den 
registrerade verksamheten som ännu inte har 
mottagits. 

TMTP Övergångsåtgärder avseende försäkringstekniska 
avsättningar. Enkelt uttryckt beräknas detta som 
skillnaden mellan de försäkringstekniska avsättningarna 
som beräknats enligt tidigare regelverk (Solvency I) 
och Solvency II försäkringstekniska avsättningar och 
som minskar linjärt över en 16-årsperiod.  

Överföring Systemet tillsammans med Brexit-omförsäkring och 
avgifter. 

Överföringsadministrationsteam Ett team som har etablerats specifikt inför 
överföringen med specialister utbildade för detta 
ändamål. Eventuella frågor som inte kan besvaras av 
loggen med standardfrågor och -svar måste 
vidarebefordras till det centrala 
överföringsadministrationsteamet.  

Överförande verksamhet Verksamheten hos Aviva Life & Pensions UK Ltd 
kommer att överföras till Friends First Life Assurance 
Company DAC som ett resultat av systemet. 

Försäkringar som ska överföras Försäkringarna hos Aviva Life & Pensions UK Ltd 
kommer att överföras till Friends First Life Assurance 
Company DAC som ett resultat av systemet. 

Överförande försäkringstagare  Försäkringstagarna hos Aviva Life & Pensions UK Ltd 
kommer att överföras till Friends First Life Assurance 
Company DAC som ett resultat av systemet. 

UK Storbritannien. 

UKLAP Aviva Life & Pensions UK Ltd. 

VA Volatilitetsjustering. Detta är en anpassning till de 
riskfria räntesatserna som används för att reducera 
försäkringsåtaganden i enlighet med Solvency II-
direktiven på grundval av försäkringsteknisk 
information som publicerats av EIOPA. 

WPC UKLAP:s vinstutskottskommitté. 

 

 


