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1 Inledning
Bakgrund och syfte med den föreslagna Planen

1.1 Aviva Life & Pensions UK Ltd är ett privatägt försäkringsaktiebolag registrerat i 
Storbritannien. Bolaget var tidigare känt som Norwich Union Life and Pensions 
Ltd, men bytte namn till Aviva Life & Pensions UK Ltd (“UKLAP”) den 1 juni 2009 
och är ett indirekt dotterbolag som är helägt av Aviva plc. 

1.2 UKLAP har skrivit livförsäkrings- och pensionsverksamhet i olika territorier 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), däribland Frankrike, 
Belgien, Tyskland, Irland, Island och Sverige, både på grundval av friheten att 
tillhandahålla tjänster1 och friheten att etablera sig2 enligt EU-förordningarna 
(friheten att tillhandahålla tjänster och etableringsfriheten kallas ofta gemensamt 
för “EU-passrättigheter”).

1.3 Friends First Life Assurance Company Designated Activity Company (“FFLAC”) är 
ett privatägt aktiebolag med säte i Irland och ett helägt dotterbolag till UKLAP. 

1.4 FFLAC kommer att byta namn till Aviva Life & Pensions Ireland Designated 
Activity Company (“ALPI DAC”) samtidigt som Planen (se punkt 1.6 nedan) 
träder i kraft. I den här rapporten, refererar jag till FFLAC som ALPI DAC.

1.5 Den 23 juni 2016 röstade Storbritannien ja till att lämna EU. Den 29 mars 2017 
informerade Storbritannien officiellt Europeiska kommissionen om att de hade 
för avsikt att dra sig ur EU (“Brexit”). Storbritanniens utträde ur EU förväntas 
träda i kraft den 29 mars 2019. Det förväntas att, som en följd av Brexit, brittiska 
försäkringsbolag inklusive UKLAP inte kommer att kunna fortsätta att hantera 
policyer som säljs inom EU:s passrättigheter. 

1.6 I väntan på Brexit föreslår UKLAP att man överför sin verksamhet som är 
skriven enligt EU:s passrättigheter (”Överförande försäkringspolicyer”) till ALPI 
DAC. Överförandet av verksamheten kommer att utföras med hjälp av en 
juridisk process som kallas Del VII Överföring. En försäkringsöverföringsplan, 
enligt definitionen i del VII i Lagen om finansiella tjänster och marknader/
Financial Services and Markets Act 2000, möjliggör helt eller delvis att en 
försäkringsverksamhet kan överföras till en annan organisation. Dokumentet som 
anger villkoren för överföringen kallas “Planen”. Planen möjliggör en fortsatt 
lagenlig hantering av överförande försäkringspolicyer, oavsett överenskomna 
villkor under Brexit-förhandlingarna. 

1.7 I skrivande stund pågår fortfarande förhandlingarna om villkoren för Brexit. 
Oavsett utgången av dessa förhandlingar kommer Planen fortfarande att 
genomföras.

1 Rätten att tillhandahålla tjänster av gränsöverskridande skäl inom EES. För försäkringsavtal innebär det att 
avtalet kan beviljas i ett EES-land som skiljer sig från den medlemsstat där riskobjektet befinner sig. 
2 Rätten för en försäkringsgivare belägen i ett medlemsland inom EES att försäkra ett riskobjekt som är beläget i 
ett annat EES-land, genom att etablera en permanent närvaro i den EES-medlemsstaten.
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1.8 Om Planen godkänns av domstolen planeras den träda i kraft kl. 22.59 brittisk 
tid den 29 mars 2019 (”tidpunkten för ikraftträdande”). Av administrations- 
och bokföringsskäl kommer beräkningar att utföras per den 31 mars 2019, då 
detta sammanfaller med Aviva-koncernens standardcykel för kvartalsrapporter. 
Detta förfarande är rimligt med tanke på att detta datum för beräkning infaller 
endast två dagar efter tidpunkten för ikraftträdande och marknaderna i stort 
sett kommer att vara stängda eftersom den 30 mars 2019 är en lördag och den 
31 mars 2019 en söndag.

Syftet med detta dokument
1.9 När en plan för överföring av en försäkringsverksamhet från ett företag till 

ett annat presenteras för High Court of Justice of England och Wales för 
godkännande, finns det ett krav på att den ska lämnas in tillsammans med en 
rapport som har författats av en person med erfarenhet av försäkringsfrågor och 
som saknar koppling till de involverade företagen (”Oberoende Expert”). 

1.10 Jag, Tim Roff, har blivit utsedd till Oberoende Expert för att tillhandahålla den 
erforderliga rapporten om den föreslagna Planen.

1.11 Som Oberoende Expert har jag beaktat vilka effekter den föreslagna överföringen 
(se punkt 1.15 nedan) förväntas ha på olika grupper av försäkringstagare i 
UKLAP och ALPI DAC, och särskilt om betydande negativa effekter är sannolika 
för försäkringstagare som överförs från UKLAP till ALPI DAC enligt Planen 
(”Överförande Försäkringstagare”). Jag har skrivit en rapport där jag presenterar 
min syn på Planen. Syftet med rapporten är att ge domstolen underlag för ett 
beslut om huruvida Planen ska få tillstånd att genomföras. 

1.12 Detta dokument (“den sammanfattande rapporten”) presenterar en 
sammanfattning av Planen tillsammans med en sammanfattning av min 
bedömning av hur den föreslagna överföringen påverkar olika grupper 
av försäkringstagare. Min fullständiga bedömning av Planen anges i 
rapporten. En kopia av rapporten och en kopia av Planen finns tillgängliga på 
överföringswebbplatsen (https://transfer.aviva.com/se/liv/dokument).

1.13 Denna sammanfattande rapport skickas till alla Överförande Försäkringstagare 
och alla försäkringstagare hos ALPI DAC före överföringen (“Befintliga 
Försäkringstagare”).

Den oberoende experten
1.14 Jag är stipendiat från Institute and Faculty of Actuaries och har över 30 års 

erfarenhet inom livförsäkringsbranschen. Jag är delägare i bokförings- och 
riskverksamheten på konsultföretaget Grant Thornton UK LLP. Jag är oberoende 
av de bolag som är involverade i Planen och min utnämning har godkänts 
av Prudential Regulation Authority (”PRA”) efter samråd med Financial 
Conduct Authority (”FCA”). PRA och FCA ansvarar för regleringen av brittiska 
försäkringsbolag.
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Bedömningsmetodik
1.15 Jag har beaktat den föreslagna överföringens inverkan på ett antal olika grupper 

av försäkringstagare:

•	 Överförande	Försäkringstagare	–	de	försäkringstagare	som	enligt	Planen	
överförs från UKLAP och ALPI DAC.

•	 Kvarvarande	Försäkringstagare	–	försäkringstagare	i	UKLAP	som	inte	kommer	
att överföras till ALPI DAC.

•	 Befintliga	Försäkringstagare	–	försäkringstagarna	i	ALPI	DAC	före	
Överföringen.

1.16 Jag har vidare delat de Överförande Försäkringstagarna i tre undergrupper, 
eftersom det föreslagna överförandet kommer att påverka var och en av dessa 
undergrupper olika. De tre undergrupperna är:

•	 Vinstdrivande	irländsk	verksamhet	-	alla	vinstdrivande	företag	som	överlåts	
till UKLAP enligt en tidigare plan som kallas den Irländska Planen och all 
vinstdrivande verksamhet som skrivits ut av UKLAP:s filial i Irland (den 
”irländska filialen”, med undantag för CGNU Life-verksamheten skriven 
i Irland);

•	 Icke-vinstdrivande	irländsk	verksamhet	-	all	icke-vinstdrivande	verksamhet3 
som tidigare överförts under den Irländska Planen och all icke-vinstdrivande 
verksamhet som skrivits ut av den irländska filialen (exklusive CGNU Life-
verksamhet som är skriven i Irland); och

•	 OLAB	–	all	verksamhet	som	skrivs	i	Frankrike,	Belgien,	Tyskland,	Island,	
Sverige och CGNU Life-verksamhet som är skriven i Irland enligt tjänstefrihet 
eller etableringsfrihet. 

1.17 För att kunna bilda mig en uppfattning har jag tagit hänsyn till ett antal olika 
områden. Dessa inkluderar:

•	 förmånssäkerhet;

•	 möjlighet	för	företag	att	utöva	diskretion	vid	fastställandet	av	
försäkringspolicyförmåner;

•	 inverkan	på	försäkringstagarnas	förmåner;

•	 nivån	på	kundservicen	som	den	upplevs	av	försäkringstagarna;

•	 inverkan	på	förordningar;	och

•	 inverkan	på	skatter	och	utgifter.

1.18 Jag har tagit hänsyn till hur var och ett av dessa områden gäller för varje 
försäkringstagargrupp. 

3 I den här sammanfattande rapporten ska alla referenser till icke-vinstdrivande verksamhet tas med för att 
omfatta enhetsanknuten verksamhet. Om det finns kommentarer som endast relaterar till enhetsanknuten 
verksamhet, har jag tydligt angett detta i rapporten.
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Verksamhet som ska överföras
1.19 Som ett resultat av Planen, kommer alla Överförande Försäkringstagare att 

överföras från UKLAP till ALPI DAC. 

1.20 I tabellen nedan visas policyräkningen och de bäst uppskattade förpliktelserna 
(Best Estimate Liabilities/”BEL”) för de Överförande Försäkringspolicyerna per 
31 december 2017. BEL är ett mått som används av försäkringsbolagen för att 
placera ett värde på deras försäkringstagares förpliktelser.

Överförande Försäkringar
Försäkrings-

policyberäkning BEL (£m)

Vinstdrivande irländsk 
verksamhet

Vinstdrivande
8 644 731

Icke-vinstdrivande 
irländsk verksamhet

Icke-vinstdrivande
247 773 5 139

OLAB Icke-vinstdrivande 
och vinstdrivande 205 861 1 154

Totalt 462 278 7 024

Översikt över Planen
1.21 Enligt Planen kommer majoriteten av försäkringspolicyerna som UKLAP har skrivit 

under EU:s passrättigheter att överföras till ALPI DAC. Alla försäkringstagare 
vars försäkringspolicy har sålts på etableringsfrihetsbasis kommer att överföras. 
För att definiera försäkringspolicyer som säljs på tjänstefrihetsbasis har UKLAP 
använt sig av ett produktbaserat tillvägagångssätt. Det innebär att endast 
försäkringstagare som har köpt produkter som har marknadsförts och sålts till 
individer i EES-stater behandlas som sålda på tjänstefrihetsbasis. Därför kommer 
försäkringspolicyer för försäkringstagare som var bosatta i ett EES-land (annat 
än Storbritannien) men som köpte en produkt som salufördes på den brittiska 
marknaden, eller försäkringstagare som köpte en brittisk produkt och därefter 
flyttade till en EES-stat, inte att ingå i gruppen Överförande försäkringspolicyer.

1.22 UKLAP och ALPI DAC innehar båda ett antal olika fonder. Försäkringspolicyernas 
rörlighet som ett resultat av Planen kan sammanfattas enligt följande:

•	 den	vinstdrivande	irländska	verksamheten	kommer	att	överföras	från	
UKLAP Irish WPSF till en ny fond, ALPI Irish WPF, i ALPI DAC och kommer att 
hanteras i Irland. Detta kommer att säkerställa att dessa försäkringspolicyer 
kan fortsätta att underhållas efter Brexit. I Planen ingår bestämmelser som 
säkerställer att den föreslagna överföringen inte medför någon väsentlig 
negativ inverkan på försäkringstagarnas förmåner från den vinstdrivande 
irländska verksamheten;

•	 Den	icke-vinstdrivande	irländska	verksamheten	kommer	att	överföras	från	
UKLAP NPSF till ALPI DAC Other Business Fund och kommer att hanteras 
i Irland. Detta kommer att säkerställa att dessa försäkringspolicyer kan 
fortsätta att underhållas efter Brexit. I Planen ingår bestämmelser som 
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säkerställer att den föreslagna överföringen inte medför någon väsentlig 
negativ inverkan på försäkringstagarnas förmåner från den icke-vinstdrivande 
irländska verksamheten; och

•	 att	OLAB-försäkringspolicyer	kommer	att	överföras	från	UKLAP	till	ALPI	
DAC. Nya fonder kommer att upprättas i ALPI DAC för de Överförande 
Försäkringspolicyerna. Dessa fonder kommer att motsvara de vinstdrivande 
fonderna i UKLAP från vilka OLAB-försäkringspolicyerna överförs. OLAB:s 
fonder som för närvarande tillhör UKLAP NPSF kommer att överföras till ALPI 
DAC Other Business Fund, som är en befintlig fond.

1.23 I enlighet med den föreslagna överföringen kommer UKLAP inte längre att sälja 
försäkringspolicyer till boende i något annat EES-land än Storbritannien, och 
UKLAP:s irländska, franska och belgiska filialer kommer att stängas. UKLAP 
kommer att sluta sälja ny verksamhet i Irland strax före den effektiva tiden. 

1.24 ALPI DAC kommer att fortsätta sälja verksamhet i Irland och fortsätta att acceptera 
inkrement på de Överförande Försäkringarna på samma sätt som UKLAP gör för 
närvarande. Inkrement kan för närvarande inte göras på den belgiska verksamheten, 
och detta kommer inte att förändras av Planen. ALPI DAC kommer att inrätta två 
filialer i Frankrike och Belgien, som inte kommer att sälja ny verksamhet, utan 
inrättas för att spegla UKLAP:s filialstruktur före den föreslagna överföringen. 

1.25 Enligt Planen kommer de Överförande Försäkringspolicyerna att överföras 
från UKLAP till ALPI DAC. Det finns emellertid vissa problem inom Planen 
(som beskrivs nedan) och för att mildra dessa problem införs ett nytt 
återförsäkringsavtal och ett nytt system för rörliga avgifter införs tillsammans 
med Planen. Jag hänvisar till Planen tillsammans med systemet för rörliga avgifter 
och det nya återförsäkringsavtalet som ”Överföringen”.

Överföringens struktur
1.26 Vid den effektiva tiden kommer följande process att uppstå:

•	 enligt	Planens	villkor	kommer	de	Överförande	Försäkringspolicyerna	att	
överföras från UKLAP till ALPI DAC;

•	 OLAB-policyerna	kommer	att	återförsäkras	från	ALPI	DAC	till	UKLAP	enligt	
ett nytt återförsäkringsavtal (“Brexit Återförsäkring/Brexit Reinsurance”); och

•	 UKLAP	och	ALPI	DAC	kommer	att	ingå	i	ett	rörligt	avgiftssystem	(“The	
Charge”) avseende OLAB-försäkringarna som kommer att återförsäkras 
tillbaka till UKLAP.

Skäl till varför Brexit Återförsäkring är nödvändigt
1.27 Förutom en överföring av försäkringspolicyer och tillhörande finansiella 

förpliktelser, innefattar en Del VII-överföring vanligtvis en överföring av tillgångar. 
Dessa tillgångar återspeglar en överenskommen del av fonden som relaterar 
till de motsvarande finansiella förpliktelserna. För icke-vinstdrivande och 
enhetsanknutna företag är det en relativt enkel process för den överförande 
parten och den part som utför överföringen att komma överens om vilka 
tillgångar som ska överföras. 
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1.28 För vinstdrivande verksamhet, om inte hela fonden överförs, är denna process 
inte helt okomplicerad. Processen skulle behöva ta hänsyn till de Överförande 
Försäkringstagarnas intresse i Estate (den delen av den vinstdrivande fonden 
som inte är avsedd för försäkringstagarnas finansiella förpliktelser) och värdet 
av eventuella stödarrangemang samt policyförpliktelser. Dessutom skulle 
processen behöva se till att uppdelningen av tillgångarna var rättvis mot både 
de Kvarvarande Försäkringstagarna och de Överförande Försäkringstagarna. 
Processen att bestämma hur man delar upp tillgångarna i en vinstdrivande fond 
är komplicerad och kräver ofta ett domstolsgodkännande. Denna process kan ta 
upp till 18 månader att slutföra och skulle inte kunna slutföras före Brexit.

1.29 Vid den effektiva tiden kommer Brexit Återförsäkring att tas i bruk för att 
återförsäkra OLAB-försäkringarna från ALPI DAC till UKLAP. Syftet med Brexit 
Återförsäkring är att mildra behovet av att dela de vinstdrivande fonderna 
som inkluderar OLAB-försäkringar och att låta OLAB-försäkringstagare 
fortsätta att vara en del av den vinstdrivande fond som de för närvarande 
är allokerade till. Brexit Återförsäkring minskar också behovet att inrätta 
nya OLAB-enhetsanknutna fonder i ALPI DAC och säkerställer att de 
enhetsanknutna OLAB-försäkringstagarna får fortsatt tillgång till samma utbud 
av enhetsanknutna fonder före och efter Överföringen. Detta säkerställer också 
att OLAB-försäkringarna fortsätter att omfattas av samma stödarrangemang. De 
icke-vinstdrivande OLAB-försäkringarna kommer också att återförsäkras tillbaka 
till UKLAP för att reducera eventuella operativa problem eftersom vissa enskilda 
försäkringstagare har både enhetsanknutna och icke-vinstdrivande försäkringar.

1.30 Jag beaktar Brexit Återförsäkring mer ingående i rapporten. Sammantaget anser 
jag att Brexit Återförsäkring har ett rimligt tillvägagångssätt i samband med 
Överföringen. Detta är på grundval av att:

•	 de	vinstdrivande	fonderna	och	enhetsanknutna	fonderna	kan	hanteras	på	
samma sätt före och efter Överföringen;

•	 alternativet	att	dela	upp	de	vinstdrivande	fonderna	kan	resultera	i	negativa	
resultat för OLAB-försäkringstagarna (på grund av att den nya fonden som 
de överför till kanske är betydligt mindre än de vinstdrivande fonderna som 
de ingår i nu) jämfört med resultatet om Brexit Återförsäkring införs; och

•	 det	inte	finns	tillräckligt	med	tid	inom	Brexits	tidslinje	för	att	slutföra	den	
process som krävs för att dela upp de vinstdrivande fonderna.

Frågor som uppkommer i samband med Brexit Återförsäkring 
1.31 Som ett resultat av Brexit Återförsäkring, exponeras ALPI DAC för den finansiella 

position som UKLAP har. Dessutom, utan ytterligare förändring, skulle ALPI 
DAC inte behandlas på samma sätt som direkta försäkringstagare i UKLAP 
om det osannolika skulle ske att UKLAP blir insolvent. Detta beror på att ALPI 
DAC skulle vara en osäker borgenär i UKLAP och rankas bakom de direkta 
försäkringstagarna i UKLAP, vilket är en sämre position för Överförande 
Försäkringstagare som likställs med andra direkta försäkringstagare i UKLAP före 
Överföringen. För att mildra detta kommer ”The Charge” att upprättas. 
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The Charge
1.32 Det sätt på vilket ALPI DAC får samma rangordning som UKLAP:s direkta 

försäkringstagare om UKLAP skulle bli insolvent sker genom The Charge, som 
är en rörlig avgift för alla UKLAP:s tillgångar. The Charge utesluter eventuella 
tillgångar som är föremål för fast säkerhet, eller genom vilka UKLAP är förbjudet, 
antingen absolut eller villkorligt, att skapa säkerhet, inklusive där föregående 
samtycke skulle krävas. 

1.33 Jag beaktar The Charge mer ingående i Rapporten. Sammantaget anser 
jag att The Charge erbjuder ett rimligt tillvägagångssätt i samband med 
denna Överföring, eftersom bestämmelserna inom The Charge anpassar 
återhämtningen av ALPI DAC till den för de direkta UKLAP-försäkringstagarna. 

Uppsägning av Brexit Återförsäkring
1.34 Beroende på vissa förutsättningar kan Brexit Återförsäkring avslutas vid ett 

framtida datum. Varken Planen eller Brexit Återförsäkring kräver att ALPI 
DAC eller UKLAP meddelar försäkringstagarna om uppsägningen av Brexit 
Återförsäkring. Om detta dock skulle hända, har Planen och Brexit Återförsäkring 
infört en metod för att dela de vinstdrivande fonderna och som inkluderar 
bestämmelser för att säkerställa att processen som ska följas är rättvis för alla 
försäkringstagare. 

1.35 Jag beaktar Brexit Återförsäkring mer ingående i Rapporten. Sammantaget anser 
jag att Planen och Brexit Återförsäkring tillhandahåller ett lämplig skydd för 
försäkringstagarna i händelse av att Brexit Återförsäkring avslutas. 

1.36 Följande tabell sammanfattar de frågor och mitiganter som beskrivs ovan. 

Fråga Mitigant

Säkerställ att UKLAP-policyer som säljs på 
tjänstefrihets- eller etableringsfrihetsbasis kan 
fortsätta att hanteras efter Brexit

Planen

Det vinstdrivande OLAB förlorar tillgången till Estate 
av den vinstdrivande fonden i UKLAP som det 
överlåter till följd av Planen (isolerat)

Det enhetsanknutna OLAB förlorar tillgången till 
enhetsfonderna som de hade tillgång till som en 
följd av Planen (isolerat)

Brexit Återförsäkring

ALPI DAC exponeras för UKLAP:s finansiella position The Charge

ALPI DAC-försäkringstagare och UKLAP-
försäkringstagare behandlas inte lika i det 
osannolika fallet av UKLAP-insolvens

The Charge

Uppsägning av Brexit Återförsäkring

Brexit Återförsäkrings 
uppsägningsvillkor och 
specifika klausuler inom 
Planen
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2 Sammanfattning av mina slutsatser i Rapporten
2.1 Jag redogör nedan för en sammanfattning av mina slutsatser om Överföringen. 

Ytterligare detaljer om dessa finns i Rapporten. 

2.2 Sammanfattningsvis anser jag att genomförandet av det föreslagna systemet, 
Brexit Återförsäkring och The Charge vid den effektiva tiden inte kommer att 
ha någon väsentlig negativ inverkan på säkerheten för förmåner eller framtida 
förmånsförväntningar hos någon av de Överförande Försäkringstagarna, 
Återstående Försäkringstagarna i UKLAP eller de Befintliga Försäkringstagarna 
i ALPI DAC.

2.3 Jag anser också att Överföringen inte kommer att ha någon betydande 
inverkan på styrningen av eller standarden på de tjänster som Överförande 
Försäkringstagare, Kvarvarande Försäkringstagare hos UKLAP eller Befintliga 
Försäkringstagare hos ALPI DAC tar del av.

2.4 Kompensationssystemet för finansiella tjänster (”FSCS”) är en lagstadgad ”sista 
utvägs-fond” i Storbritannien för privata försäkringstagare och småföretag 
(företag med en årsomsättning under 1 000 000 GBP) när en försäkringsgivare 
inte kan uppfylla sina skyldigheter. Den skyddar försäkringstagare så länge 
som deras försäkring gäller om ett finanstjänstföretag skulle bli insolvent. 
Förlusten av FSCS-skydd för dessa Överförande Försäkringstagare är ett resultat 
av att de överförs från Storbritannien till ett annat försäkringsföretag i ett 
annat EU-land. Men efter Brexit kan det bli olagligt för UKLAP att fortsätta att 
administrera de Överförande Försäkringspolicyerna. Enligt min uppfattning är 
effekten av förlusten av FSCS-skydd väsentligt mindre väsentligt än behovet 
av visshet att Aviva-koncernen kommer att kunna lagligt tillhandahålla de 
Överförande Försäkringspolicyerna efter Brexit. Dessutom ger FSCS skydd i 
händelse av insolvens och enligt min mening, med tanke på att UKLAP och ALPI 
DAC är välkapitaliserade, är risken för insolvens för dessa enheter obetydlig 
och sannolikheten för att försäkringstagare ska behöva åberopa FSCS är lika 
avlägsen.

2.5 Jag har också tagit hänsyn till förlusten av tillgången till Finansiell 
Ombudsmanstjänst (“FOS”) för vissa Överförande Försäkringstagare. FOS är ett 
oberoende organ som inrättats för att medla i enskilda tvister som konsumenter 
och finansiella företag inte kan lösa själva. 

2.6 Majoriteten av de Överförande Försäkringspolicyerna kommer fortsättningsvis 
att ha tillgång till samma ombudsmanstjänst efter införandet av Överföringen, 
som de gjorde före Överföringen. Överförande Försäkringspolicyer som skrivits 
på tjänstefrihetsbasis (isländska, svenska och tyska sådana) kommer att förlora 
tillgången till FOS i Storbritannien när det gäller frågor som uppstår efter 
Planens effektiva tid, men kommer istället att få tillgång till Ombudsmannen 
för finansiella och pensionsrelaterade tjänster (“FSPO”) i Irland. Sammantaget 
kommer de tjänster som FSPO tillhandahåller att vara i linje med de som FOS 
tillhandahåller, även om det finns en viss skillnad i förhållande till tidsfristerna för 
att lämna in klagomål samt kompensationsbegränsningar.
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2.7 Sammantaget förväntas förändringarna i tillgången till ombudsmanstjänsterna 
som ett resultat av Planen att inte ha någon väsentlig negativ inverkan på 
Överföringen av Försäkringstagare.

2.8 Brexit Återförsäkring och The Charge utgör en viktig del av denna Överföring 
eftersom de införs för att säkerställa att Planen inte medför någon väsentlig 
negativ inverkan för försäkringstagarna. Jag har beaktat Brexit Återförsäkring 
och The Charge och det är min uppfattning att Brexit Återförsäkring möjliggör 
att de vinstdrivande försäkringspolicyerna fortsätter att ingå i fonderna som de 
för närvarande är en del av och att de enhetsanknutna försäkringspolicyerna har 
fortsatt tillgång till de enhetsanknutna fonderna de för närvarande har tillgång 
till. The Charge anpassar ALPI DAC:s intresse till de direkta försäkringstagarna 
i UKLAP i förhållande till fördelningen av tillgångarna i UKLAP, i händelse av att 
UKLAP skulle bli insolvent. Enligt min uppfattning är det osannolikt att UKLAP 
eller ALPI DAC skulle bli insolventa.

2.9 Om Brexit Återförsäkring kommer att avslutas i framtiden anser jag att Planen 
ger ett adekvat skydd för försäkringstagarna, för att se till att de behandlas 
rättvist.

2.10 Sammantaget anser jag att Överföringen är rättvis för alla klasser och 
generationer av försäkringstagare i UKLAP och ALPI DAC.

3  Överföringens inverkan på Överförande 
Försäkringstagare
Säkerhet för försäkringstagares förmåner

3.1 En av de viktigaste delarna av min bedömning av Överföringens inverkan på 
försäkringstagarna är att överväga säkerheten för försäkringstagarnas förmåner. 
Min analys av Överföringens inverkan på försäkringstagarnas säkerhet avser 
kapitalnivån som är tillgänglig för UKLAP och ALPI DAC, deras förmåga att 
uppfylla sina solvenskrav, deras förvaltningspolitik och deras interna bedömning 
av deras nuvarande och prognostiserade kapitalposition. Nyckeln till dessa 
överväganden är att förstå riskprofilerna för UKLAP och ALPI DAC, både före och 
efter Överföringen, eftersom all väsentlig förändring i företagens riskprofiler som 
ett resultat av Överföringen potentiellt kan påverka försäkringstagarnas säkerhet.

3.2 Förmånssäkerheten är en försäkringsgivares förmåga att tillgodose fordringar 
när de förfaller. En allmänt använd säkerhetsåtgärd inom försäkringsbranschen 
är solvenskapitalkravsförhållandet (”SCR-förhållandet”). Denna uttrycker 
tillgängligt kapital i procent av det erforderliga kapitalet. Eftersom denna åtgärd 
är allmänt använd, har jag använt den i min analys. De flesta försäkringsbolag 
har en målnivå för SCR-förhållandet som de vill bibehålla. Försäkringsbolag 
övervakar normalt hur nära den verkliga nivån är för målet. De har i allmänhet 
beredskapsplaner på plats, så att om det faktiska SCR-förhållandet faller under 
målgränsen, kan de återställa den till målet över en tidsperiod.

3.3 Med hjälp av information som UKLAP and ALPI DAC har försett mig med, har jag 
granskat nivån på tillgångarna och de finansiella förpliktelserna hos både UKLAP 
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och ALPI DAC per 31 december 2017, samt det förväntade läget ifall Planen 
hade varit påbörjad vid den tidpunkten. Det här är det senaste datumet då 
informationen var tillgänglig. Den enda väsentliga händelsen som inträffat sedan 
detta datum är förvärvet av ALPI DAC, vilket behandlas mer i detalj i Rapporten. 
Det har inte skett några andra väsentliga händelser som skulle ändra mina 
slutsatser.

3.4 Enligt Planen måste UKLAP tillföra kapital till ALPI DAC för att säkerställa att 
ALPI DAC kapitaliseras till ett SCR-förhållande på 150 % vid tidpunkten för 
ikraftträdande. SCR-förhållandena före och efter Överföringen, om Planen hade 
inrättats den 31 december 2017, är liknande och anges nedan: 

UKLAP 
Före Överföringen

ALPI DAC 
Efter Överföringen

SCR-förhållande 152 % 150 %

3.5 Jag har granskat kapitalprognoserna för både UKLAP och ALPI DAC. Jag har 
särskilt granskat de stress- och scenarietester som UKLAP och ALPI DAC har 
utfört. Sammantaget anser jag att intervallet och djupet i analysen utförd av 
UKLAP är i ordning och överensstämmer med vad jag vanligtvis har sett i andra 
företag som jag anser vara i UKLAP:s nivågrupp. Baserat på min granskning 
anser jag att både UKLAP och ALPI DAC är tillräckligt kapitaliserade för att klara 
extrema scenarier. 

3.6 Solvenspositionen för ett företag kan förändras med tiden. Detta kan bero på 
förändringar i marknadsförhållanden som kan påverka värdet på tillgångar 
och skulder, eller det kan bero på andra faktorer (såsom förändringar i 
försäkringsrisker) som företaget tagit. Företag försöker i allmänhet styra 
det här förhållandet genom avtalade förvaltningspolicyer som syftar till att 
upprätthålla solvensen. Det här innebär också ett riskhanteringsramverk och en 
överenskommen riskbenägenhet som företaget agerar inom. Jag har fått intern 
förvaltningsinformation om styrningsarrangemang, riskbenägenhet, riskgränser 
och kapitalpolicy (som UKLAP refererar till som sitt riskhanteringsramverk). Både 
UKLAP och ALPI DAC har policyer för att hantera kapital, vilket Aviva Group 
hänvisar till som solvensriskbenägenhet (“SRA”). SRA-förhållandet hos UKLAP 
och ALPI DAC är i enlighet med det hos Aviva Group. Sammantaget anser jag 
att dessa kontroller utgör ett välbalanserat och jämförbart förhållningssätt som 
upprätthåller solvensen. 

3.7 Båda enheterna kapitaliseras till en nivå som överensstämmer med eller är högre 
än SRA och kommer fortsättningsvis att kapitaliseras på denna nivå omedelbart 
efter Överföringen. Sammantaget anser jag att Överföringen sannolikt inte 
kommer att ha någon betydande negativ inverkan på förmånssäkerheten hos 
Överförande Försäkringstagare.

3.8 Jag har beaktat riskprofilerna för både UKLAP och ALPI DAC före och 
efter Överföringen genom referens till riskkomponenter i det olikgjorda 
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solvenskapitalkravet (”SCR”) (summan av de enskilda riskkomponenterna utan 
att ta hänsyn till en eventuell diversifieringsförmån mellan risker). De tre största 
riskerna i UKLAP före Överföringen och ALPI DAC efter Överföringen visas i 
tabellen nedan:

UKLAP före Överföringen ALPI DAC efter Överföringen

Livslängd Förlopp

Kredit Livslängd

Förlopp Morbiditet

3.9 Jag diskuterar riskprofilerna för UKLAP och ALPI DAC i Rapporten. Sammantaget 
kunde jag notera att riskprofilerna för UKLAP och ALPI DAC skiljer sig något. Jag 
är emellertid övertygad om att dessa skillnader inte är olämpliga eller överdrivna 
och att de sannolikt inte kommer att påverka säkerheten för de Överförande 
Försäkringstagarna. Vidare är de risker som Överförande Försäkringstagare 
utsätts för inom ALPI DAC typiska risker relaterade till transaktionen av 
försäkringsverksamheten. Därför är ALPI DAC kapabla att hantera dessa 
risker som en normal del av verksamheten. Jag anser också att The Charge 
ger ett betydande skydd mot motpartens standardrisk i samband med Brexit 
Återförsäkring.

Inverkan på kostnaderna för Planen för alla Överförande 
Försäkringstagare

3.10 UKLAP och ALPI DAC kommer att betala Planens engångskostnader och utgifter. 
Dessa kostnader kommer att bäras av andelsägarna i de respektive enheterna. 

3.11 Eventuella ytterligare löpande kostnader som Planen leder till kommer också att 
betalas av aktieägarna i UKLAP eller ALPI DAC. Det är möjligt att den här policyn 
ändras i framtiden; men de relevanta förvaltningsförfarandena skulle emellertid 
gälla, och detta inkluderar även samråd med UKLAP:s4 vinstdrivande kommitté 
(“WPC”) i fråga om vinstdrivande policyer. Efter överföringen måste ALPI DAC:s 
Head of Actuarial Function (”HoAF”) rapportera alla problem som framförts 
av WPC till ALPI DAC:s styrelse: HoAF:s rapport måste även vidarebefordras till 
Irlands centralbank (”CBI”), den irländska tillsynsmyndigheten. På så sätt finns 
det en lämplig procedur för WPC att gå vidare med sina angelägenheter om 
WPC inte skulle samtycka till framtida föreslagna förändringar av allokeringen av 
löpande kostnader relaterade till Planen.

3.12 Enligt min mening leder Planen inte till en väsentlig ökning av de Överförande 
Försäkringstagarnas kostnader. Dessutom anser jag att om man överväger 
att överlåta extra kostnader till försäkringstagarna, så finns det lämpliga 
styrningsprocedurer för att ge försäkringstagarna ett adekvat skydd. 

4 WPC ansvarar för övervakningen av förvaltningen av den vinstdrivande verksamheten hos UKLAP.
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Kommunikation med Överförande Försäkringstagare
3.13 De försäkringstagare som ska överföras kommer att få ett kommunikationspaket 

med ett brev, en broschyr med en uppsättning frågor och svar som förklarar 
Planen, en sammanfattning av dokumentet om Planen och den juridiska 
kungörelsen. Denna sammanfattande rapport kommer även att skickas till de 
Överförande Försäkringstagarna. Brevet kommer att informera dem om Planen 
och om deras rätt att invända. Villkoren för Planen, Rapporten och denna 
sammanfattande rapport kommer också att finnas tillgängliga på förfrågan och 
på överföringswebbplatsen (https://transfer.aviva.com/se/liv/dokument).

3.14 Jag har granskat UKLAP:s kommunikationsstrategi och den information som 
kommer att ges till försäkringstagarna för att informera dem om Planen. 
Kommunikationspaketet har anpassats för olika grupper av försäkringstagare och 
kommer att översättas till det språk som vanligen används för att kommunicera 
med dem. Jag har granskat den process som UKLAP har använt för att översätta 
meddelandena till försäkringstagarna och jag är förvissad om att den säkerställer 
att dokumenten är ändamålsenliga och inte vilseledande.

3.15 Jag är förvissad om att UKLAP:s kommunikationsstrategi är lämplig och jag har 
granskat de engelska versionerna av meddelandena som kommer att skickas till 
försäkringstagarna. Jag anser att meddelandena är korrekta, tydligt formulerade 
och inte vilseledande. Dessutom innehåller meddelandena den viktiga 
information som jag skulle förvänta mig att se utifrån min erfarenhet av andra 
planer.

3.16 Nedan behandlar jag nu Överföringens inverkan på olika undergrupper av 
Överförande Försäkringstagare. Jag går igenom effekterna av överföringen på 
Kvarvarande Försäkringstagare i UKLAP och Befintliga Försäkringstagare i ALPI 
DAC i senare avsnitt. 

Vinstdrivande irländsk verksamhet
Försäkringstagarnas förmånsförväntningar och avtalsenliga rättigheter

3.17 Planen kommer inte att medföra några betydande ändringar av Villkoren för den 
vinstdrivande irländska verksamheten, förutom att försäkringsbolaget kommer 
att vara ALPI DAC istället för UKLAP. 

3.18 I synnerhet förväntas inga förändringar av hur sekretess tillämpas, och 
eventuella ändringar av Integritetspolicyn måste ske i enlighet med en liknande 
styrningsstruktur både före och efter Överföringen.

3.19 Det blir ingen förändring av investeringsstrategin för den vinstdrivande irländska 
verksamheten som ett resultat av Överföringen.

3.20 Sammantaget anser jag att det inte föreligger några väsentliga förändringar i 
förmånsförväntningarna eller avtalsrättigheterna för den vinstdrivande irländska 
verksamheten. 



15

Säkerhet för försäkringstagares förmåner
3.21 Baserat på informationen i ovanstående punkter har jag dragit slutsatsen att:

•	 Planen	inte	kommer	att	leda	till	att	de	Överförande	Försäkringstagarna	flyttas	
till en försäkringsgivare som är väsentligt svagare, mätt med SCR-kvoten, än 
UKLAP.

•	 både	ALPI	DAC	och	UKLAP	är	tillräckligt	kapitaliserade	för	att	hantera	
extrema scenarier;

•	 SRA	för	ALPI	DAC	ger	en	likvärdig	nivå	av	löpande	skydd	till	de	Överförande	
Försäkringstagarna jämfört med SRA i UKLAP;

•	 både	UKLAP	och	ALPI	DAC	har	väsentligt	liknande	SRAs,	eftersom	de	båda	
ansluter sig till Aviva Group:s riskhanteringsramverk för att skydda solvensen 
och, dessutom, att tillsynsmyndigheter inom Storbritannien och Irland har 
liknande mål när det gäller att skydda solvensen; och

•	 att	det	är	osannolikt	att	skillnaderna	i	riskprofilerna	för	UKLAP	och	ALPI	DAC	
har någon väsentlig inverkan på de Överförande Försäkringstagarna.

3.22 Sammantaget anser jag att det inte föreligger någon väsentlig negativ inverkan 
på säkerheten för förmåner för vinstdrivande irländska företag.

FSCS 
3.23 Det har historiskt förståtts av UKLAP att den vinstdrivande irländska 

verksamheten som överfördes till UKLAP enligt det irländska systemet inte 
omfattas av FSCS. Detta kommer att fortsätta att vara fallet efter Överföringen.

3.24 Den vinstdrivande irländska verksamhet som sålts via UKLAP:s irländska filial 
sedan den Irländska Planen sattes i verket omfattas för närvarande av FSCS 
som är en ”sista utvägs-fond” i Storbritannien för privata försäkringstagare 
och småföretag (företag med en årsomsättning under 1 000 000 GBP) 
när en försäkringsgivare inte kan uppfylla sina skyldigheter. Den skyddar 
försäkringstagare så länge som deras försäkring gäller om ett finanstjänstföretag 
skulle bli insolvent. Om UKLAP skulle bli insolvent och inte till fullo kunna betala 
fordringar till sina försäkringstagare skulle FSCS ge kompensation för ekonomisk 
förlust för att skydda 100 % av de långsiktiga försäkringsförmånerna. FSCS 
skyddar försäkringstagare hos försäkringsgivare baserade i Storbritannien 
eller EES-filialer till försäkringsbolag baserade i Storbritannien. När Planen har 
genomförts kommer försäkringstagarna inom den vinstdrivande irländska 
verksamhet som sålts via UKLAP:s irländska filial, från och med den Irländska 
Planen, att inneha försäkringar hos ett försäkringsbolag baserat på Irland och 
mister därmed rätten till skydd via FSCS. Det finns ingen motsvarighet till FSCS 
som täcker livförsäkringsverksamheten i Irland.

3.25 Syftet med Planen är att efter Brexit möjliggöra ett fortsatt tillhandahållande av 
Överförande Försäkringspolicyer. Det är enligt min mening mycket viktigt att efter 
Brexit ha visshet att Aviva-koncernen kommer att kunna lagligt tillhandahålla dessa 
försäkringspolicyer, och därför är förlusten av FSCS en oundviklig konsekvens. FSCS 
ger skydd efter en insolvenshändelse. Med tanke på att både UKLAP och ALPI DAC 
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är välkapitaliserade enheter som överensstämmer med Solvens II-föreskrifterna5, är 
risken för insolvens för dessa enheter enligt min mening osannolik. Därför är det 
osannolikt att detta skydd kommer att behövas. Jag anser att förlusten av FSCS-
skydd inte väsentligt påverkar den vinstdrivande irländska verksamheten. 

Ombudsman
3.26 Före Överföringen täcktes den vinstdrivande irländska verksamheten av FSPO 

i Irland för att lösa tvister mellan försäkringstagare och UKLAP. Detta beror på 
att denna verksamhet finns i den irländska grenen av UKLAP. Efter Överföringen 
kommer den vinstdrivande irländska verksamheten att fortsätta att omfattas 
av FSPO. 

Återförsäkring
3.27 Brexit Återförsäkring har ingen väsentlig påverkan på den vinstdrivande irländska 

verksamheten.

Styrning 
3.28 Både UKLAP och ALPI DAC har styrningsstrukturer som är i linje med det bredare 

styrningsramverket för Aviva Group. 

3.29 Styrningen av den vinstdrivande irländska verksamheten som överförs till ALPI 
DAC kommer i hög grad att spegla styrningen på plats före Överföringen, med 
ALPI DAC-styrelsen som ytterst ansvarig för styrningen av dessa policyområden. 
De nuvarande principerna och praxis för finansiell förvaltning (“PPFM”) kommer 
att vara väsentligt oförändrade och WPC kommer även fortsättningsvis att ha 
tillsyn över den vinstdrivande irländska verksamheten. Dessutom har UKLAP 
analyserat avsnitt 20 i den brittiska Conduct of Business Sourcebook (”COBS”) 
och har där det behövts infört de nuvarande bestämmelserna i PPFM.

3.30 Sammantaget anser jag att styrningen av den vinstdrivande irländska 
verksamheten inte påverkas av Överföringen. 

Skatt
3.31 Jag beaktar Överföringens skatteeffekter för var och en av de olika 

försäkringstagargrupperna i Rapporten.

3.32 Sammantaget påverkar enligt min mening de skattemässiga konsekvenserna av 
Överföringen inte den vinstdrivande irländska verksamheten väsentligt negativt.

Tjänstestandarder
3.33 Tjänstestandarderna för den vinstdrivande irländska verksamheten kommer inte 

att ändras av Överföringen.

Icke-vinstdrivande irländsk verksamhet
Försäkringstagarnas förmånsmöjligheter och avtalsenliga rättigheter

3.34 Planen kommer inte att medföra betydande ändringar av villkoren för den icke-
vinstdrivande irländska verksamheten, förutom att försäkringsbolaget kommer 
att vara ALPI DAC istället för UKLAP. 

5 Ett nytt regelverk för försäkringsgivare som trädde i kraft den 1 januari 2016 och som syftade till att 
harmonisera reglerna i alla EU- och EES-länder.
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3.35 I synnerhet förväntas inga förändringar av hur sekretess tillämpas, och 
eventuella ändringar av Integritetspolicyn måste ske i enlighet med en liknande 
styrningsstruktur både före och efter Överföringen.

3.36 Sammantaget anser jag att det inte kommer att ske någon väsentlig förändring 
av de förväntade förmånerna eller av avtalsrättigheterna för den icke-
vinstdrivande irländska verksamheten 

Säkerhet för försäkringstagares förmåner
3.37 Baserat på informationen i ovanstående punkter har jag dragit slutsatsen att: 

•	 Planen	inte	kommer	att	leda	till	att	de	Överförande	Försäkringstagarna	flyttas	
till en försäkringsgivare som är väsentligt svagare, mätt med SCR-kvoten, än 
UKLAP.

•	 både	ALPI	DAC	och	UKLAP	är	tillräckligt	kapitaliserade	för	att	hantera	
extrema scenarier;

•	 SRA	för	ALPI	DAC	ger	en	likvärdig	nivå	av	löpande	skydd	till	de	Överförande	
Försäkringstagarna jämfört med SRA i UKLAP;

•	 både	UKLAP	och	ALPI	DAC	har	väsentligt	liknande	riskhanteringsramverk	för	
att skydda solvensen och att tillsynsmyndigheter i Storbritannien och Irland 
dessutom har liknande mål när det gäller att skydda solvensen; och

•	 att	det	är	osannolikt	att	skillnaderna	i	riskprofilerna	för	UKLAP	och	ALPI	DAC	
har någon väsentlig inverkan på de Överförande Försäkringstagarna.

3.38 Sammantaget anser jag att det inte föreligger någon väsentlig negativ inverkan 
på säkerheten för förmåner för den icke-vinstdrivande irländska verksamheten.

FSCS 
3.39 Det har historiskt förståtts av UKLAP att den icke-vinstdrivande irländska 

verksamheten som överfördes till UKLAP enligt den irländska Planen inte 
omfattas av FSCS. Detta kommer att fortsätta att vara fallet efter Överföringen.

3.40 Den icke-vinstdrivande irländska verksamhet som sålts via UKLAP:s irländska 
filial sedan den Irländska Planen trädde i kraft omfattas för närvarande av FSCS 
som är en ”sista utvägs-fond” i Storbritannien för privata försäkringstagare 
och småföretag (företag med en årsomsättning under 1 000 000 GBP) 
när en försäkringsgivare inte kan uppfylla sina skyldigheter. Den skyddar 
försäkringstagare så länge som deras försäkring gäller om ett finanstjänstföretag 
skulle bli insolvent. Om UKLAP skulle bli insolvent och inte till fullo kunna betala 
fordringar till sina försäkringstagare skulle FSCS ge kompensation för ekonomisk 
förlust för att skydda 100 % av de långsiktiga försäkringsförmånerna. FSCS 
skyddar försäkringstagare hos försäkringsgivare baserade i Storbritannien 
eller EES-filialer till försäkringsbolag baserade i Storbritannien. När Planen har 
genomförts kommer försäkringstagarna inom den icke-vinstdrivande irländska 
verksamhet som sålts via UKLAP:s irländska filial, från och med den Irländska 
Planen, att inneha försäkringar hos ett försäkringsbolag baserat på Irland och 
mister därmed rätten till skydd via FSCS. Det finns ingen motsvarighet till FSCS 
som täcker livförsäkringsverksamheten i Irland.
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3.41 Syftet med Planen är att efter Brexit möjliggöra ett fortsatt tillhandahållande 
av Överförande Försäkringspolicyer. Det är enligt min mening mycket viktigt 
att efter Brexit ha visshet att Aviva-koncernen kommer att kunna lagligt 
tillhandahålla dessa försäkringspolicyer, och därför är förlusten av FSCS en 
oundviklig konsekvens. FSCS ger skydd efter en insolvenshändelse. Med tanke på 
att både UKLAP och ALPI DAC är välkapitaliserade enheter som överensstämmer 
med Solvens II-föreskrifterna, är risken för insolvens för dessa enheter enligt 
min mening osannolik. Därför är det osannolikt att detta skydd kommer att 
behövas. Jag anser att förlusten av FSCS-skydd inte väsentligt påverkar den icke-
vinstdrivande irländska verksamheten. 

Ombudsman
3.42 Före Överföringen täcktes den icke-vinstdrivande irländska verksamheten av 

FSPO i Irland för att lösa tvister mellan försäkringstagare och UKLAP. Detta 
beror på att denna verksamhet finns i den irländska grenen av UKLAP. Efter 
Överföringen kommer den vinstdrivande irländska verksamheten att fortsätta att 
omfattas av FSPO. 

Återförsäkring
3.43 Brexit Återförsäkring påverkar inte den icke-vinstdrivande irländska verksamheten 

väsentligt negativt.

Styrning 
3.44 Både UKLAP och ALPI DAC har styrningsstrukturer som är i linje med det bredare 

styrningsramverket för Aviva Group. 

3.45 Styrningen av den icke-vinstdrivande irländska verksamheten som överförs till 
ALPI DAC kommer i hög grad att spegla styrningen på plats före Överföringen, 
med ALPI DAC-styrelsen som ytterst ansvarig för styrningen av dessa policyer. 

3.46 Sammantaget anser jag att styrningen av den icke-vinstdrivande irländska 
verksamheten inte påverkas av Överföringen. 

Skatt
3.47 Enligt min mening påverkar de skattemässiga konsekvenserna av Överföringen 

inte den icke-vinstdrivande irländska verksamheten väsentligt negativt.

Tjänstestandarder
3.48 Tjänstestandarderna för den icke-vinstdrivande irländska verksamheten kommer 

inte att ändras av Överföringen.

OLAB
Försäkringstagarnas förmånsmöjligheter och avtalsenliga rättigheter

3.49 Planen kommer inte att medföra betydande ändringar av villkoren för OLAB-
försäkringarna under Planen förutom att försäkringsbolaget kommer att vara 
ALPI DAC istället för UKLAP. 

3.50 I synnerhet kommer det inte att bli någon väsentlig förändring avseende hur 
integritet tillämpas. Eventuella ändringar i Integritetspolicyn måste följa en 
liknande styrningsprocess både före och efter Överföringen.
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3.51 Sammantaget anser jag att det inte kommer att ske några väsentliga 
förändringar av de förväntade förmånerna eller av avtalsrättigheterna för OLAB:s 
försäkringstagare. 

Säkerhet för försäkringstagares förmåner
3.52 Baserat på informationen i ovanstående punkter har jag dragit slutsatsen att: 

•	 Planen	inte	kommer	att	leda	till	att	de	Överförande	Försäkringstagarna	flyttas	
till en försäkringsgivare som är väsentligt svagare, mätt med SCR-kvoten, än 
UKLAP.

•	 både	ALPI	DAC	och	UKLAP	är	tillräckligt	kapitaliserade	för	att	hantera	
extrema scenarier;

•	 SRA	för	ALPI	DAC	ger	en	likvärdig	nivå	av	löpande	skydd	till	de	Överförande	
Försäkringstagarna som nivån för SRA i UKLAP;

•	 både	UKLAP	och	ALPI	DAC	har	väsentligt	liknande	riskhanteringsramverk	för	
att skydda solvensen och att tillsynsmyndigheter i Storbritannien och Irland 
dessutom har liknande mål när det gäller att skydda solvensen; och

•	 att	det	är	osannolikt	att	skillnaderna	i	riskprofilerna	för	UKLAP	och	ALPI	DAC	
har någon väsentlig inverkan på de Överförande Försäkringstagarna.

3.53 Sammantaget anser jag att det inte föreligger någon väsentlig negativ inverkan 
på säkerheten för förmåner för OLAB:s försäkringstagare.

FSCS 
3.54 OLAB omfattas för närvarande av FSCS som är en ”sista utvägs-fond” i 

Storbritannien för privata försäkringstagare och småföretag (företag med 
en årsomsättning under 1 000 000 GBP) när en försäkringsgivare inte kan 
uppfylla sina skyldigheter. Den skyddar försäkringstagare så länge som 
deras försäkring gäller om ett finanstjänstföretag skulle bli insolvent. FSCS 
skyddar försäkringstagare hos försäkringsgivare baserade i Storbritannien 
eller EES-filialer till försäkringsbolag baserade i Storbritannien. När Planen har 
genomförts kommer OLAB:s försäkringstagare att inneha försäkringar hos ett 
försäkringsbolag baserat på Irland och mister därmed rätten till skydd via FSCS. 
Det finns ingen motsvarighet till FSCS som täcker livförsäkringsverksamheten i 
Irland.

3.55 Syftet med Planen är att efter Brexit möjliggöra ett fortsatt tillhandahållande 
av Överförande Försäkringspolicyer. Det är enligt min mening mycket viktigt 
att efter Brexit ha visshet att Aviva-koncernen lagligt kommer att kunna 
tillhandahålla dessa försäkringspolicyer, och därför är förlusten av FSCS en 
oundviklig konsekvens. FSCS ger skydd efter en insolvenshändelse. Med tanke på 
att både UKLAP och ALPI DAC är välkapitaliserade enheter som överensstämmer 
med Solvens II-föreskrifterna, är risken för insolvens för dessa enheter eller att 
detta skydd skulle behövas enligt min mening osannolik. Jag anser att förlusten 
av FSCS-skydd inte väsentligt påverkar OLABS:s försäkringstagare. 
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Ombudsman 
3.56 Före Överföringen och för OLAB:s policyer som sålts på etableringsfrihetsbasis, 

skulle ombudsmanstjänsten i det land där policyn såldes hantera eventuella 
tvister som inte kunde lösas mellan UKLAP och försäkringstagaren.

3.57 För OLAB-policyer som säljs på tjänstefrihetsbasis i Island och Sverige omfattas 
försäkringstagarna av FOS i Storbritannien. För tyska OLAB, som även såldes på 
tjänstefrihetsbasis, behandlas tvister i stor utsträckning av ombudsmanstjänsten 
i Tyskland, även om dessa försäkringstagare också har tillgång till FOS i 
Storbritannien. 

3.58 Den enda förändringen av ovanstående position som ett resultat av Planen, 
är att isländsk och svensk verksamhet kommer att täckas av FSPO i Irland i 
stället för FOS i Storbritannien avseende eventuella tvister som uppkommer 
efter Överföringen. Efter överföringen fortsätter den tyska verksamheten att 
ha tillgång till den tyska ombudsmanstjänsten, men den kommer också att 
ha tillgång till FSPO snarare än FOS för eventuella tvister som uppstår efter 
Överföringen. Det finns tre situationer där FOS kommer att fortsätta att ha 
behörighet efter Överföringen:

i. i fall där fordringar pågår vid tiden för överföringen, kommer dessa att 
fortsätta undersökas av FOS;

ii. försäljningstvister fortsätter att undersökas av ombudsmannen i det område 
från vilken återförsäljaren/förmedlaren sålde produkten; och

iii. FOS kommer fortfarande att undersöka klagomål som rör UKLAP:s 
uppträdande före datumet för överföringen.

3.59 Det pågår diskussioner med FCA om huruvida OLAB-försäkringstagare ska kunna 
inleda tvister avseende UKLAP:s övervakningsverksamhet efter Planens effektiva 
tid och jag kommer att göra eventuella relevanta uppdateringar av denna i min 
kompletterande rapport6 

3.60 Jag tar upp de viktigaste skillnaderna mellan FSPO och FOS i mer detalj i 
rapporten. Sammanfattningsvis hänför sig skillnaderna till:

•	 tidsfrister	för	att	lämna	in	klagomål;	och

•	 kompensationsgränser.

3.61 Sammantaget förväntas, enligt min åsikt, förändringarna avseende tillgången till 
ombudsmanstjänster som ett resultat av Planen inte ha någon väsentlig negativ 
inverkan på OLAB

Återförsäkring
3.62 Detta gör det möjligt för OLAB-försäkringstagare med vinstintresse att fortsätta 

delta i sina ursprungliga investeringsfonder, samt för enhetsanknutna OLAB-
försäkringstagare att fortsätta investera i samma fonder som de hade tillgång till 

6 Vid behov, och i syfte att visa eventuella uppdaterade ekonomiska uppgifter eller omständigheter närmare 
datumet för sanktionsförhandlingen, kommer jag att tillhandahålla en kompletterande rapport avseende Planen.



21

före Överföringen. Efter att ha granskat Brexit Återförsäkring anser jag att den 
kommer att fungera på ett sätt som säkerställer att OLAB-policyer kan fortsätta 
att vara en del av de vinstdrivande fonder som de för närvarande ingår i, och att 
enhetsanknutna OLAB-försäkringstagare fortfarande kommer att ha tillgång till 
samma fonder som de hade tillgång till före Överföringen. 

3.63 Om återförsäkringen som infördes av systemet skulle avslutas av antingen 
UKLAP eller ALPI DAC, finns det ett robust styrningsramverk som beskrivs i 
Planen och Brexit Återförsäkring som måste följas för att uppsägningen av Brexit 
Återförsäkring ska träda i kraft. Med tanke på den styrning som dokumenterats 
i Brexit Återförsäkring avseende uppsägningen av avtalet, anser jag att det finns 
tillräckligt med skydd för att se till att uppsägningsvillkoren är rimliga för alla 
försäkringstagargrupper. 

3.64 UKLAP och ALPI DAC har kommit överens om att ingå ett avtal om rörliga 
avgifter i samband med Brexit Återförsäkring. Syftet med the Charge är att 
anpassa ALPI DAC till UKLAP:s direkta försäkringstagares intresse i samband med 
en fördelning av tillgångarna i UKLAP, i händelse av att UKLAP blir insolvent. 
Detta replikerar i stort sett försäkringstagarnas nuvarande ställning i händelse av 
en UKLAP-insolvens. Avseende den här punkten har jag sökt råd från oberoende 
juridiska rådgivare och jag anser att, vid en eventuell insolvens av UKLAP, skulle 
the Charge fungera på det avsedda sättet. 

3.65 Dessutom har UKLAP ett robust riskhanteringsramverk, en lämplig SRA och 
bolaget är dessutom kapitaliserat över dess målnivå för SRA-förhållandet. 
Sammantaget anser jag att risken för en UKLAP-insolvens är osannolik. 

3.66 Sammantaget är Brexit Återförsäkring därför ett användbart verktyg som 
gör det möjligt för vinstdrivande OLAB-försäkringstagare att fortsätta delta 
i sina ursprungliga vinstdrivande fonder, och för enhetsanknutna OLAB-
försäkringstagare att fortsätta ha tillgång till samma enhetsfonder. Dessutom, 
enligt min mening, fungerar the Charge i samband med Brexit Återförsäkring 
på ett sådant sätt att behandlingen av ALPI DAC kommer att anpassas 
till behandlingen av UKLAP:s direkta försäkringstagare i händelse av en 
UKLAP-insolvens.

Styrning 
3.67 Både UKLAP och ALPI DAC har styrningsstrukturer som är i linje med det bredare 

styrningsramverket för Aviva Group. 

3.68 Eftersom OLAB-försäkringstagarna kommer att vara direkta försäkringstagare 
i ALPI DAC efter Överföringen, kommer ALPI DAC:s styrelse att ha det yttersta 
ansvaret för hanteringen av dessa försäkringspolicyer. HoAF på ALPI DAC 
kommer att fungera som en ytterligare tillsynsinstans, och den nybildade Unit 
Pricing Group inom ALPI DAC (”ALPI DAC UPG”) kommer att ge ytterligare 
styrning av enhetsprissättningen för enhetsanknutna OLAB-försäkringspolicyer. 
Dessutom, eftersom alla OLAB-policyer kommer att återförsäkras 100 % till 
UKLAP, kommer dessa policyer fortfarande att omfattas av samma styrning som 
tillämpades före Överföringen.
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3.69 Sammantaget anser jag att styrningen av OLAB-försäkringarna inte kommer att 
påverkas negativt av Överföringen. 

Skatt
3.70 Enligt min mening påverkar skatteeffekterna av Överföringen inte OLAB 

väsentligt negativt.

Tjänstestandarder
3.71 Administreringen av OLAB kommer inte att ändras till följd av Överföringen.

4  Överföringens påverkan på de kvarvarande 
UKLAP-försäkringstagarna

4.1 De Överförande Försäkringstagarna representerar en liten andel av UKLAP:s 
totala försäkringsförpliktelser (cirka 3 %). 

4.2 Enligt villkoren för Planen, kommer villkoren för försäkringar som förblir 
inom UKLAP inte att förändras. Ej heller metoderna för att fastställa 
försäkringsförmåner förändras. 

4.3 Det sker heller ingen väsentlig påverkan på SCR-förhållandet för de återstående 
UKLAP-försäkringstagarna. SCR-förhållandena för UKLAP före och efter 
Överföringen den 31 december 2017 framgår av tabellen nedan.

UKLAP 
Före Överföringen

UKLAP 
Efter Överföringen

SCR-förhållande 152 % 153 %

4.4 Både före och efter Överföringen är UKLAP kapitaliserat över dess målnivå för 
SCR-förhållandet. Det kommer inte att bli förändringar av SRA som påverkar de 
Kvarvarande Försäkringstagarna i UKLAP och ingen förändring av någon av de 
styrande arrangemangen som ett resultat av Överföringen.

4.5 Brexit Återförsäkring säkerställer att, under normala omständigheter, 
förvaltningen av UKLAP:s vinstdrivande fonder kommer att förbli oförändrad. 

4.6 Om Brexit Återförsäkring skulle avslutas, skulle detta kräva att UKLAP:s 
drabbade fonder (i vilka OLAB-policyerna för närvarande ingår) ska delas 
mellan de kvarvarande försäkringstagarna i UKLAP och de överförande 
försäkringstagarna. I detta fall bör det robusta styrningsramverket som fastställs 
i Planen och i Brexit Återförsäkring säkerställa en rättvis uppdelning bland alla 
försäkringstagargrupper.

4.7 Förutom Brexit Återförsäkring, kommer UKLAP och ALPI DAC att också ingå i 
The Charge vid den effektiva tiden. Detta har strukturerats på ett sådant sätt att, 
i det osannolika fallet att UKLAP blir insolvent, så kommer ALPI DAC:s intressen 
i förhållande till fördelningen av tillgångarna i UKLAP att anpassas till den 
position de överförande försäkringstagarna hade före Överföringen till ALPI DAC. 
Detta innebär att om UKLAP eventuellt blir insolvent, så ska de Kvarvarande 
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Försäkringstagarnas ställning vara oförändrad jämfört med ställningen före 
Överföringen.

4.8 Det kommer inte att ske några ändringar av administrationen av, utgiftspolicy 
eller skatt för de kvarvarande UKLAP-försäkringstagarna.

4.9 Sammantaget anser jag att de kvarvarande försäkringstagarna hos UKLAP 
inte kommer att påverkas i någon betydande utsträckning som ett resultat av 
Överföringen.

Kommunikation med de kvarvarande försäkringstagarna i UKLAP
4.10 UKLAP har sökt dispensation från domstolen med avseende på kravet att 

meddela alla försäkringstagare i UKLAP avseende Planen. Det innebär att de 
kvarvarande försäkringstagarna i UKLAP inte kommer att meddelas om Planen. 
Jag drog slutsatsen att det inte kommer att ha någon väsentlig inverkan för de 
kvarvarande försäkringstagarna i UKLAP och därför anser jag att det inte finns 
några väsentliga frågor som dessa försäkringstagare måste informeras om.

5  Överföringens inverkan på ALPI DAC:s befintliga 
försäkringstagare

5.1 Tabellen nedan visar antalet försäkringstagare och BEL per 31 december 2017, 
uppdelat mellan befintliga försäkringstagare i ALPI DAC och överförande 
försäkringstagare enligt Överföringen:

ALPI DAC
Antal 

försäkringstagare BEL (€m)

Överförande 
försäkringstagare

462 278 7 024

Befintliga 
försäkringstagare

159 622 4 514

Totalt 621 900 11 538

5.2 Enligt villkoren för Planen, kommer villkoren för befintliga försäkringstagares 
försäkringar inom ALPI DAC inte att förändras. Ej heller metoderna för att 
fastställa försäkringsförmåner förändras.

5.3 SRA för ALPI DAC kommer att förbli oförändrad till följd av Överföringen. 
Enligt Överföringen måste alla väsentliga förändringar i SRA följa ett robust 
styrningsramverk. Jag anser att införandet av ytterligare styrning till SRA stärker 
den nuvarande försäkringspolicyn. 

5.4 SCR-förhållandet för ALPI DAC före och efter Överföringen den 31 december 
2017 framgår av tabellen nedan. Efter Överföringen kommer SCR-förhållandet 
att förbli i linje med det satta målet i SRA-policyn.
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ALPI DAC 
Före Överföringen

ALPI DAC 
Efter Överföringen

SCR-förhållande 158 % 150 %

5.5  Riskprofilen för ALPI DAC ändras som ett resultat av Överföringen. Flertalet 
risker förblir emellertid på samma relativa nivå, och det är relativa minskningar 
avseende exponeringen för sjuklighet och katastrofrisk. Sammantaget anser 
jag att förändringen av riskprofilen inte kommer att leda till några väsentliga 
negativa konsekvenser för de befintliga försäkringstagarna i ALPI DAC. 

5.6 Jag har också beaktat den framåtblickande solvensen för ALPI DAC och de 
olika scenarier och känslighetstester som har utförts av ALPI DAC. Jag anser 
att dessa tester täcker ett lämpligt antal händelser och speglar riskerna i ALPI 
DAC. Resultaten av dessa tester tyder på att även under stressade förhållanden 
kan ALPI DAC inrätta adekvata hanteringsåtgärder för att säkerställa att SCR-
förhållandet återgår till dess målnivå för SCR-förhållandet, som anges i ALPI DAC 
SRA i tid. 

5.7 Brexit Återförsäkring ökar motpartsrisken inom SCR för ALPI DAC till följd av ALPI 
DAC:s exponering för UKLAP:s finansiella position. UKLAP har dock ett robust 
riskhanteringsramverk med en lämplig SRA och är kapitaliserat över dess målnivå. 
Dessutom, på en ekonomisk basis, lindrar The Charge i samband med Brexit 
Återförsäkring i stor utsträckning motpartens standardexponering. I rapporten 
bedömer jag ALPI DAC:s SCR-förhållande under olika påfrestningar som läggs 
på scenariot för marknadsvolatilitet och jag drar slutsatsen att ALPI DAC har 
tillräckliga ledningsåtgärder till hands för att säkerställa att man kan klara av 
påfrestningar i form av motpartsfallissemang utöver ett ofördelaktigt scenario, 
vilket begränsar effekten av exponering mot risken för motpartsfallissemang för 
ALPI DAC:s befintliga försäkringstagare.

5.8 Det kommer inte att ske några ändringar av administrationen av, utgiftspolicy 
eller skatt som tillämpas för kvarvarande ALPI DAC-försäkringstagare. 

5.9 Sammantaget anser jag att de kvarvarande försäkringstagarna hos ALPI DAC inte 
kommer att påverkas i betydande utsträckning som ett resultat av Överföringen. 

Kommunikation med de befintliga försäkringstagarna i ALPI DAC
5.10 ALPI DAC:s befintliga försäkringstagare kommer att få ett paket som innehåller 

ett följebrev, en broschyr med en uppsättning frågor och svar som förklarar 
Planen, en sammanfattning av dokumentet om Planen och den juridiska 
informationen. En kopia av denna sammanfattande rapport kommer även att 
skickas till de befintliga försäkringstagarna. Brevet kommer att informera dem 
om Planen och deras rätt att invända. Det kommer också att informera om 
UKLAP:s förvärv av ALPI DAC. Jag anser att meddelandena är korrekta, tydligt 
formulerade och inte vilseledande. Dessutom innehåller meddelandena den 
viktiga information som jag skulle förvänta mig att se utifrån min erfarenhet av 
andra planer.
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6 Andra punkter
Rättigheter för försäkringstagare som motsätter sig Planen

6.1 Försäkringstagare som anser att de kan påverkas negativt av Planen kan göra 
invändningar till UKLAP, ALPI DAC och/eller domstolen. Jag kommer att beakta 
sådana invändningar när jag slutligen sammanfattar Planens lämplighet, när jag 
utfärdar min kompletterande rapport senare i processen.

Överföringens inverkan på återförsäkringsbolagens överförande 
försäkringspolicyer

6.2 De nuvarande återförsäkringssystemen för den irländska verksamheten och 
OLAB-policyerna kommer att fortsätta fungera som de gör nu och täcka samma 
risker, förutom att återförsäkringsfördragen för den irländska verksamheten 
kommer att överföras till ALPI DAC som ett resultat av Överföringen. 
Därför anser jag att det inte finns någon väsentlig negativ inverkan på 
återförsäkringsbolagen avseende de överförande försäkringspolicyerna. 

Tim Roff FIA

Partner 
Grant Thornton UK LLP
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