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Ändringar i vår verksamhet 
Information om överföring av 
försäkringstagare och fordringsägare

Denna guide innehåller en förklaring av den föreslagna överföringen av ett antal 
försäkringar från Aviva Life & Pensions UK Limited till Friends First Life Assurance 
Company dac. 
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1 Inledning 
Denna guide förklarar vårt förslag om att 
överföra ett antal försäkringar tillhandahållna 
av Aviva Life & Pensions UK Limited (”UKLAP”) 
till Friends First Life Assurance Company 
Designated Activity Company (”FFLAC”), vilket 
vi förväntar oss ska ske på eller runt den 29 mars 
2019. FFLAC är ett Aviva-företag som kommer 
att byta namn till Aviva Life & Pensions Ireland 
dac (”ALPI DAC”) på eller runt den 29 mars 
2019. Samtidigt kommer vi även att ändra dess 
säte till One Park Place, Hatch Street, Dublin 2, 
Irland. 

I denna guide, försättsbrevet och annat 
relaterat material kallar vi våra förslag 
”verksamhetsöverlåtelsen”.

Läs noga igenom denna guide så att du förstår 
verksamhetsöverlåtelsen och vad den 
kan innebära för dig och din försäkring (eller 
försäkringar). Vi förklarar konsekvenserna för din 
försäkring (eller försäkringar) i avsnitt 2 och 3.

Du har rätt att invända mot överföringarna, 
om du tror att du skulle komma att påverkas 
negativt. Du har också rätt att gå till 
domstolsförhandlingarna. Mer information om 
hur man gör detta finns i avsnitt 5.

Vi har skrivit vissa termer i denna guide med 
fetstil och gett definitioner för dessa termer i 
avsnitt 10.

Den här informationen är relevant för 
dig, eftersom du har en försäkring (eller 
försäkringar) som överförs inom ramen 
för verksamhetsöverlåtelsen. Om du är 
fordringsägare för en försäkring, ska du även 
läsa denna guide då den rör dig. 

Du kan komma att få andra meddelanden från 
oss rörande verksamhetsöverlåtelsen om 
du har mer än en försäkring hos Aviva. Aviva 
föreslår också en separat överföring av vissa 
allmänna försäkringar från ett annat Aviva-
bolag i Storbritannien till ett annat Aviva-bolag 
i Irland, varför du kan komma att få ett brev om 
detta om du har en försäkringsprodukt hos det 
bolaget också.

Denna guide innehåller: 
 ● Upplysningar om vad 

verksamhetsöverlåtelsen innebär för 
dig och din försäkring (avsnitt 2) och dina 
betalningar (avsnitt 3).

 ● Uppgifter om hur vi kommer att gå tillväga 
för att överföra din försäkring (avsnitt 4).

 ● Vad du bör göra härnäst (avsnitt 5).
 ● Uppgifter om hur du kontaktar oss om 

verksamhetsöverlåtelsen (avsnitt 6).
 ● En kort sammanfattning av 

verksamhetsöverlåtelsen (avsnitt 7). 
 ● Information om de förändringar som vi 

gör av PPFM-fonder för vinstutdelande 
försäkringar (avsnitt 8).

 ● Det formella juridiska meddelandet som 
vi måste skicka till dig (avsnitt 9).

2  Vad förslaget innebär för dig 
och din försäkring

Denna guide innehåller upplysningar 
för överförande försäkringstagare hos 
UKLAP. Den förklarar vårt förslag och vad 
verksamhetsöverlåtelsen innebär för 
dig och din försäkring. Om du har frågor 
om verksamhetsöverlåtelsen hittar du 
information om vad du ska göra i avsnitt 5.

Om domstolen godkänner 
verksamhetsöverlåtelsen kommer FFLAC 
att vara ditt försäkringsbolag från datumet 
för ikraftträdande även om det kommer att 
ha bytt namn till ALPI DAC på eller runt den 
29 mars 2019. 

Sammanfattningsvis innebär 
verksamhetsöverlåtelsen att:

 ● frånsett att FFLAC blir det nya 
försäkringsbolaget blir det inga andra 
förändringar när det gäller hur din försäkring 
fungerar; 

 ● ditt försäkringsnummer, egenskaper, 
förmåner eller premier kommer inte att 
förändras;

 ● den investeringsstrategi som avser de 
fonder du valt kommer inte att ändras;
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 ● när du ringer till oss, kommer du att få 
prata med samma personer på samma 
telefonnummer som nu, och kvaliteten på 
den service du får kommer inte att påverkas.

Överföringen kommer att innebära att din 
försäkring inte längre kommer att ge något 
skydd enligt kompensationssystemet för 
finansiella tjänster (Financial Services 
Compensation Scheme) och det sätt som 
du kan klaga till ombudsmannen på kan 
ändras. Det finns mer information om detta 
i Vanliga Frågor, som vi har bifogat ditt brev.

3  Vad detta innebär för dina 
betalningar 

Om verksamhetsöverlåtelsen godkänns, 
förväntas den träda i kraft den 29 mars 2019 
(kallat ”datum för ikraftträdande”). Du 
behöver inte vidta några åtgärder och det 
blir ingen ändring av tidpunkter, belopp eller 
frekvensen för regelbundna betalningar till eller 
från din försäkring och inte heller ändringar av 
datum för automatiserade debiteringar. Om du 
gör betalningar i form av en direktdebitering 
kommer övergången inte att påverka din 
direktdebitering frånsett att det namn som står 
på ditt kontoutdrag kan skilja sig något från det 
som står där idag.

4 Överföringsprocessen 
UKLAP och FFLAC har ansökt om tillstånd från 
High Court of England and Wales att överföra 
vissa försäkringar från UKLAP till FFLAC. 
Domstolsförfarandet krävs enligt lag.

Innan överföringen kan träda i 
kraft, måste domstolen godkänna 
verksamhetsöverlåtelsen. En förhandling 
har inplanerats den 13 februari 2019 i Business 
and Property Court på adressen Rolls Building, 
7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London 
EC4A 1NL. Om verksamhetsöverlåtelsen 
godkänns, förväntas den träda i kraft 
den 29 mars 2019 (kallat ”datum för 
ikraftträdande”). Efter förhandlingarna i 
domstolen kommer vi att uppdatera vår 
webbplats med domstolens beslut.

Från datumet för ikraftträdande 
blir försäkringarna som ska överföras 
försäkringar hos FFLAC i enlighet med 
verksamhetsöverlåtelsen och beskrivningen 
i avsnitt 7.

Domstolen kommer endast att godkänna 
verksamhetsöverlåtelsen om den är 
övertygad om att verksamhetsöverlåtelsen är 
rättvis för försäkringstagarna som helhet och 
uppfyller de rättsliga kraven. För detta ändamål 
kommer den att förlita sig på en oberoende 
experts åsikt. Våra tillsynsmyndigheter, 
Financial Conduct Authority (FCA) och 
Prudential Regulation Authority (PRA), har 
också rätt att höras av domstolen. PRA 
kommer att rådgöra med den irländska 
myndigheten, Irlands centralbank (”CBI”), samt 
andra relevanta EU- och EES-myndigheter.

Den oberoende experten, vars utnämning har 
godkänts av PRA i samråd med FCA, har skrivit 
en rapport om hur verksamhetsöverlåtelsen 
troligtvis kommer att påverka 
försäkringstagarna. Denna rapport ger en 
detaljerad oberoende konsekvensbedömning 
av verksamhetsöverlåtelsen med avseende 
på rättvis behandling av försäkringstagarna. 
Denna rapport kommer att hjälpa domstolen 
att fatta sitt beslut och kommer även att 
granskas av FCA och PRA, när de bedömer 
verksamhetsöverlåtelsen.

Vi har bifogat ett sammandrag av denna 
rapport med ditt brev och denna guide. 

5 Vad du bör göra härnäst
Läs vänligen all information som vi 
har skickat till dig i samband med 
verksamhetsöverlåtelsen.

Om det finns någon annan som berörs av din 
försäkring (eller försäkringar), till exempel om:

 ● du är en gemensam försäkringstagare
 ● du är en förvaltare
 ● du har tilldelat någon din försäkring eller 

den placerats i en fond
 ● försäkringen är föremål för beslut om 

pensionsdelning
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 ● en konkursförvaltare eller tvångsförvaltare 
har anspråk gentemot din försäkring

 ● du har fått en fullmakt

se till att de läser den här informationen som 
även finns på vår webbplats  
https://transfer.aviva.com/se/liv
Om du har frågor som inte besvaras i den här 
informationen, hittar du fler upplysningar på vår 
webbplats https://transfer.aviva.com/se/liv, 
som även har ett avsnitt med Vanliga frågor.

På sidan hittar du även andra dokument om 
verksamhetsöverlåtelsen som t.ex.  
de fullständiga dokumenten rörande 
verksamhetsöverlåtelsen, de 
försäkringstekniska rapporterna, hela 
rapporten från den oberoende experten och 
den oberoende expertens kompletterande 
rapport (i förekommande fall) allt helt 
gratis. Du kan även ringa oss på det nummer 
som anges i ditt brev om du har frågor om 
verksamhetsöverlåtelsen eller för att begära 
kopior av dessa dokument. 
Du kan personligen ta del av all dokumentation 
från domstolen på något av våra kontor nedan:

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

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

 ● Irland: Friends First House, Cherrywood 
Business Park, Loughlinstown, Dublin 18

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

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

 ● Storbritannien: Wellington Row, York, YO90 
1WR.

Om du efter att ha läst informationen du fått 
tror att du kommer att påverkas negativt av 
verksamhetsöverlåtelsen och vill opponera 
dig kan du ringa eller skriva till oss på den 
adress som anges på ditt brev och ange varför 
du invänder eller också kan du fylla i det 
elektroniska formuläret på vår webbplats på 
https://transfer.aviva.com/se/liv/protest 

Vi kommer att skicka in eventuella 
invändningar som vi får in till domstolen och 
helst ska vi ha fått dina invändningar senast 
den 30 januari 2019 så att domstolen har tid 
att ta ställning till dem. Du har dock rätt att 
skicka in invändningar ända fram till den dag då 
förhandlingarna äger rum den 13 februari 2019. 

Domstolen kommer att överväga huruvida 
man ska godkänna verksamhetsöverlåtelsen 
vid de förhandlingar som planeras för den 
13 februari 2019 vid The Business och Property 
Court vid Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter 
Lane, London EC4A 1NL.

Du kan själv gå till förhandlingarna om du vill för 
att framföra dina synpunkter eller framföra dina 
invändningar. Du kan annars skicka ett juridiskt 
ombud som kan agera å dina vägnar. Om du vill 
närvara vid förhandlingarna i domstolen eller 
skicka ett juridiskt ombud, skulle det underlätta 
om du kunde skriva till oss på den adress som 
anges i ditt brev senast den 30 januari 2019, så 
att vi kan informera domstolen.

Förvaltare
Om du är förvaltare för en grupps 
tjänstepensionsplan, bör du trots din 
roll som försäkringstagare överväga 
att vidarebefordra denna information till 
medlemmarna i systemet. Vi står gärna till 
tjänst med förslag på informativa meddelanden 
för kommunikationen med medlemmarna.

De viktigaste punkterna som du och dina 
medlemmar ska observera är följande:

 ● Er grupps tjänstepensionsplan kommer 
att överföras till FFLAC till följd av 
verksamhetsöverlåtelsen, i enlighet med 
vad som står i ditt brev.

 ● Om det är du som är förvaltare, kommer du 
att stå kvar som förvaltare.

 ● Ert avtal (försäkringen) kommer att flyttas 
till FFLAC.

 ● Om du för närvarande är pensionsplanens 
administratör i enlighet med Finance Act 2004,  
så kommer du att behålla denna roll efter 
överföringen.
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Förvaltare av tjänstepensionsplaner som 
gäller grupper och medlemmar som tror 
att de kommer att påverkas negativt av 
verksamhetsöverlåtelsen kan framföra sina 
invändningar till domstolen på det sätt som 
anges ovan.

6  Så här kontaktar du oss om 
verksamhetsöverlåtelsen 

Du kan ställa frågor om 
verksamhetsöverlåtelsen, få det fullständiga 
verksamhetsöverlåtelsedokumentet, 
en kopia av den oberoende expertens 
rapport och den oberoende expertens 
kompletterande rapport (i förekommande fall) 
samt annan relevant information som bl.a. ett 
avsnitt med Vanliga Frågor, allt gratis på vår 
webbplats https://transfer.aviva.com/se/liv 

Alternativt kan du ringa oss på det nummer 
som står i ditt brev.

Alternativt kan du begära kopior på materialet 
eller ställa frågor du har genom att skriva till oss 
på den adress som finns i brevet. 

Om du vill registrera din invändning mot 
verksamhetsöverlåtelsen kan du göra det via 
internet på https://transfer.aviva.com/ se/
liv/protest
Alternativt kan du ringa oss på det nummer 
som står i ditt brev.

6.1 Ytterligare information 
Vi har tagit fram följande dokument som berör 
verksamhetsöverlåtelsen och som är gratis 
för alla försäkringstagare.

Meddelanden till försäkringstagare:
 ● Guide till försäkringstagare som överförs 

(detta dokument)
 ● Guide till försäkringstagare i FFLAC som 

inte överförs
 ● Brev till försäkringstagare i UKLAP som 

överförs till FFLAC
 ● Brev till försäkringstagare i FFLAC som inte 

överförs
 ● Sammanfattning av den oberoende 

expertens rapport 

Tekniska dokument: 
 ● Det fullständiga dokumentet om 

verksamhetsöverlåtelsen
 ● Den fullständiga rapporten från den 

oberoende experten, vilket omfattar den 
oberoende expertens kompletterande 
rapport (i förekommande fall).

 ● Andra försäkringstekniska rapporter som 
utarbetats av UKLAP och FFLAC

7  Sammanfattning av 
verksamhetsöverlåtelsen

Följande information är en sammanfattning av 
viktiga termer i det fullständiga dokumentet om 
verksamhetsöverlåtelsen som du hittar på 
vår webbplats https://transfer.aviva.com/
se/liv/dokument 

Vi kan skicka det fullständiga dokumentet 
om verksamhetsöverlåtelsen till dig utan 
kostnad. Ring oss på det nummer som anges i 
ditt brev, om du vill ha ett exemplar.

7.1 Skälet till överföringen 
Vi förbereder oss på de lagändringar som 
förväntas bli resultatet av att Storbritannien 
lämnar EU. Företag med huvudkontor i 
Storbritannien vilket omfattar UKLAP, kan 
förlora sina tillstånd att bedriva verksamhet i 
länder i EU eller EES på samma sätt som de gör 
nu. Det innebär att vi eventuellt inte kan förvalta 
dina försäkringar på det sätt vi gör nu. FFLAC 
bildades i republiken Irland, ett land i EU, och 
kommer att kunna förvalta din försäkring.

Denna föreslagna överföring är avsedd att ge 
de kunder som berörs av dessa ändringar i 
lagstiftningen en trygghetskänsla.

7.2 Vad det är vi överför
Om domstolen godkänner överföringen 
kommer följande försäkringar, tillsammans 
med relaterade kontrakt, tillgångar och 
skulder att överföras från UKLAP till FFLAC på 
datumet för ikraftträdande (förväntas bli kl. 
22:59 den 29 mars 2019):

 ● alla försäkringar utfärdade av UKLAP:s 
lokalkontor i republiken Irland, Frankrike 
och Belgien;
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 ● vissa andra försäkringar utfärdade av 
UKLAP och som marknadsfördes till 
försäkringstagare utanför Storbritannien.

Detta innebär att FFLAC sedan kommer att 
vara den som tillhandahåller dessa överförda 
försäkringar istället för UKLAP även om de 
kommer att ha bytt namn till ALPI DAC på eller 
runt den 29 mars 2019.

7.3  Kostnader för verksamhetsöverlåtelsen
Försäkringstagarna kommer inte att betala för 
de kostnader och utgifter som uppkommer 
vid genomförandet av överföringen. Aviva 
kommer att vara ansvarigt för kostnaderna för 
att verkställa verksamhetsöverlåtelsen.

7.4 Fondstruktur
UKLAP:s verksamhet är för närvarande 
uppdelad på vinstutdelande delfonder, en icke 
vinstutdelande delfond och en aktieägarfond. 
FFLAC:s verksamhet är för närvarande 
uppdelad på vinstutdelande fonder, en icke 
vinstutdelande fond och en aktieägarfond och 
så kommer det att förbli när FFLAC byter namn 
till ALPI DAC på eller runt den 29 mars 2019.

 ● Vi ska överföra försäkringar i UKLAP:s 
befintliga vinstutdelande delfonder som ligger 
inom ramen för verksamhetsöverlåtelsen 
till nya fonder i FFLAC.

 ● Vi ska överföra försäkringar i UKLAP:s 
befintliga icke vinstutdelande 
delfonder som ligger inom ramen för 
verksamhetsöverlåtelsen till Other 
Business Fund, som är FFLAC:s befintliga 
icke vinstutdelande fond.

 ● Vi ska inte överföra befintliga 
FFLAC-försäkringar på grund av 
verksamhetsöverlåtelsen.

 ● Vi ska inte överföra befintliga UKLAP-
försäkringar som ligger utanför ramen för 
verksamhetsöverlåtelsen.

7.5 Omförsäkring 
I samband med verksamhetsöverlåtelsen 
kommer vi omedelbart att omförsäkra vissa 
av de överförda försäkringarna tillbaka till 
UKLAP. Vi gör detta för att minska effekten 

av verksamhetsöverlåtelsen på de 
försäkringstagare som berörs och att se till att 
försäkringstagare i UKLAP:s vinstutdelande 
delfonder ska fortsätta att delta i samma fond 
som de investerade i från början. 

Vi kommer inte att omförsäkra tillbaka till 
UKLAP-försäkringar som är investerade i Irish 
With-Profits Sub-Fund eller de flesta av de 
irländska försäkringarna som är investerade 
i Non-Profit Sub-Fund. Du hittar ytterligare 
information om hur vi avser att minska effekten av 
verksamhetsöverlåtelsen på vinstutdelande 
försäkringar i avsnitt 8 i denna guide.

7.6  Förändringar till följd av 
verksamhetsöverlåtelsen

De försäkringar som överförs är för närvarande 
föremål för tidigare överlåtelser där UKLAP 
har ingått. När dessa försäkringar har flyttats 
till FFLAC, ska föreskrifterna för tidigare 
överlåtelser inte längre gälla för de försäkringar 
som överförs.

För att minska effekten av 
verksamhetsöverlåtelsen på din försäkring 
har vi replikerat de aktuella reglerna från 
UKLAP:s tidigare överlåtelser på denna 
verksamhetsöverlåtelse. I de fall då vi 
gjort detta har vi så långt som möjligt försökt 
göra dessa regleringar enklare, tydligare 
och mer konsekventa. Detta har lett till vissa 
förändringar som inte har någon större 
betydelse för din försäkring. 

Du kan hitta ytterligare information om de 
föreslagna förändringarna i den oberoende 
expertens sammanfattning som vi har bifogat 
med denna guide och i dennes detaljerade 
rapport som återfinns på vår webbplats. 

7.7 Dataskydd
Från datumet för ikraftträdande kommer 
FFLAC att vara personuppgiftsansvarig för 
de personuppgifter som sparats i samband 
med de försäkringar som överförs. FFLAC 
kommer att ha samma skyldighet att 
respektera konfidentialitet och sekretess för 
den informationen som UKLAP förfogade över 
före överföringen och det sätt på vilket FFLAC 
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skyddar och använder de personuppgifterna 
kommer inte att ändras. FFLAC styrs av den 
allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) 
vad gäller dess rättigheter och skyldigheter 
avseende dataskydd. Det finns mer information 
om hur FFLAC använder personuppgifter 
inklusive den rättsliga grunden för behandling 
och hur du kan utöva dina rättigheter på 
https://friendsfirst.ie/privacy

7.8 Myndigheten i Irland
FFLAC:s myndighet är Irlands centralbank. 
Kontaktuppgifter:

PO Box 559 
Dublin 1 
Republiken Irland

enquiries@centralbank.ie 
Telefon: +353 (0)1 224 6000

Om du efter att ha läst den tillgängliga 
informationen tror att du skulle påverkas 
negativt av verksamhetsöverlåtelsen, ring 
eller skriv till oss på adressen som anges i ditt 
brev och ange skälen för dina invändningar. 
Du har rätt att invända mot detta vid 
domstolsförhandlingarna. 

8  Vinstutdelande fondförsäkringar
Detta avsnitt gäller dig som har försäkringar 
inom UKLAP:s vinstutdelande fonder.

Som en del av överföringen kommer vi att göra 
några mindre förändringar av namnet på din 
fond och det sätt vi hanterar den. 

Aktuell 
vinstutdelande 
delfond i UKLAP

Ny fond i FFLAC

FLAS With-Profits 
Sub-Fund

ALPI FLAS Fund

FP With-Profits  
Sub-Fund

ALPI FP Fund

Irish With-Profits 
Sub-Fund

ALPI Irish With- 
Profits Fund

New With-Profits 
Sub-Fund

ALPI New Fund

Old With-Profits  
Sub-Fund

ALPI Old Fund

Varje vinstutdelande delfond i UKLAP har en 
PPFM, som beskriver hur delfonden drivs. 
Vi ska uppdatera dessa för att återspegla 
de förändringar som gjorts till följd av 
verksamhetsöverlåtelsen. Vi ska också 
skapa en ny PPFM för ALPI Irish With-Profits 
Fond i FFLAC. Du kan hitta mer information om 
hur dessa förändringar kommer att påverka 
dig nedan. 

8.1 Irish With-Profits Sub-Fund 
Om du för närvarande har investeringar i Irish 
With-Profits Sub-Fund i UKLAP, ska vi överföra 
dem till ALPI Irish With-Profits Fund i FFLAC.

Även om du inte längre kommer att ha skyddet 
i UKLAP:s PPFM för Irish With-Profits Sub-
Fund eller Storbritanniens lagstadgade skydd 
när det gäller vinstutdelande verksamhet 
kommer FFLAC att skapa en ny PPFM för ALPI 
Irish With-Profits Fund som i princip kommer 
att ha samma villkor som den tidigare PPFM. 
Den kommer dessutom att fortsätta att 
tillhandahålla skydd i enlighet med gällande 
brittiska föreskrifter och ger information om hur 
ALPI Irish With-Profits Fund kommer att fungera 
från datumet för ikraftträdande. 

Om överföringen äger rum kommer ett antal 
små skillnader att bli nödvändiga och några 
av dessa kommer att synas i Principles-
avsnittet av PPFM. Eftersom vi måste ge dig tre 
månaders varsel om dessa förändringar för att 
uppfylla kraven i aktuella PPFM och brittiska 
föreskrifter ska detta sammandrag betraktas 
som en formell förvarning. Ett utkast av nya 
PPFM som skulle gälla om överföringen äger 
rum finns på vår webbplats på  
https://transfer.aviva.com/life/documents
En vinstutdelande kommitté kommer att 
fortsätta att övervaka din försäkring. Uppgiften 
för en vinstutdelande kommitté är att ge råd 
om rättvis behandling av försäkringstagare i 
vinstutdelande försäkringar och hanteringen av 
vinstutdelande fonder.

8.2 FLAS With-Profits Sub-Fund
Om du för närvarande har investeringar i FLAS 
With-Profits Sub-Fund i UKLAP, kommer vi 
att överföra dem till ALPI FLAS Fund i FFLAC. 
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Vi kommer sedan att återinvestera dessa 
investeringar tillbaka till FLAS With-Profits Sub-
Fund i UKLAP, så att du kommer att ha samma 
förmåner som du skulle ha fått om du stannat 
kvar i UKLAP:s fond.

Du kommer dessutom att fortsätta att vara 
skyddad i UKLAP:s PPFM för FLAS With-Profits 
Sub-Fund, något som kommer att omfatta 
mindre ändringar för att återspegla att de 
överförda försäkringarna kommer att bli 
omförsäkrade försäkringar i UKLAP istället för 
direkta försäkringar i UKLAP.

8.3 FP With-Profits Sub-Fund
Om du för närvarande har investeringar i FP 
With-Profits Sub-Fund i UKLAP, kommer vi 
att överföra dem till ALPI FP Fund i FFLAC. 
Vi kommer sedan att ominvestera dessa 
investeringar tillbaka till FP With-Profits Sub-
Fund i UKLAP, så att du även i fortsättningen 
kommer att få samma förmåner som du skulle 
ha fått om du stannat kvar i UKLAP-fonden.

Du kommer dessutom att fortsätta att åtnjuta 
skydd i UKLAP:s PPFM för FP With-Profits 
Sub-Fund, vilket kommer att innebära några 
mindre justeringar för att visa att de överförda 
försäkringarna kommer att vara återförsäkrade 
försäkringar hos UKLAP istället för direkta 
försäkringar hos UKLAP. 

8.4 New With-Profits Sub-Fund
Om du för närvarande har investeringar i New 
With-Profits Sub-Fund i UKLAP, kommer vi att 
överföra dem till den nya fonden ALPI New Fund 
i FFLAC. Vi kommer sedan att återinvestera 
dessa investeringar tillbaka till New With-Profits 
Sub-Fund i UKLAP, så att du ska fortsätta att 
åtnjuta samma förmåner som du skulle ha fått 
om du stannat kvar i UKLAP-fonden.

Du kommer dessutom att fortsätta att få vara 
skyddad i UKLAP:s PPFM för New With-Profits 
Sub-Fund, något som kommer att omfatta 
mindre ändringar för att återspegla att de 
överförda försäkringarna kommer att bli 
omförsäkrade försäkringar i UKLAP istället för 
direkta försäkringar i UKLAP.

8.5 Old With-Profits Sub-Fund
Om du för närvarande har investeringar i Old 
With-Profits Sub-Fund i UKLAP, kommer vi 
att överföra dem till ALPI Old Fund i FFLAC. 
Vi kommer sedan att återinvestera dessa 
investeringar tillbaka till Old With-Profits Sub-
Fund i UKLAP, så att du ska fortsätta att åtnjuta 
samma förmåner som du skulle ha fått om du 
stannat kvar i UKLAP-fonden.

Du kommer dessutom att fortsätta att få vara 
skyddad i UKLAP:s PPFM för Old With-Profits 
Sub-Fund, något som kommer att omfatta 
mindre ändringar för att återspegla att de 
överförda försäkringarna kommer att bli 
omförsäkrade försäkringar i UKLAP istället för 
direkta försäkringar i UKLAP.

8.6 Belgian Sub-Fund
Även om den belgiska verksamheten inte 
behandlas som en vinstutdelande verksamhet 
enligt brittiska föreskrifter har den egenskaper 
som liknar en vinstutdelande verksamhet och 
ingår i detta avsnitt för fullständighetens skull. 

Om du för närvarande har investeringar i 
Belgian Sub-Fund i UKLAP, kommer vi att 
överföra dem till ALPI Belgian Fund i FFLAC. 
Vi kommer sedan att återinvestera dessa 
investeringar tillbaka till Belgian Sub-Fund 
i UKLAP så att du kommer att få samma 
förmåner som du skulle ha fått om du stannat 
kvar i UKLAP:s fond. 
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UKLAP:s kontaktinformation: 
Adress: Aviva Transfer Mailing (BAU J)
PO Box 3661 
Norwich
NR1 3JF
Storbritannien 
Telefonnummer: +44 (0) 1603 606388 
Webbplats: https://transfer.aviva.com/life 

FFLAC:s kontaktinformation: 
Adress: Customer Services Department 
(Transfer Mailing)
Friends First House
Cherrywood Business Park, Loughlinstown 
Dublin 18, Irland 
Telefonnummer: +353 (0) 1 618 6816  
Webbplats: https://transfer.aviva.com/life

9 Juridiskt meddelande 
GÄLLANDE

Aviva Life & Pensions UK Limited.
– och –

GÄLLANDE
FRIENDS FIRST LIFE ASSURANCE COMPANY DAC

– och –
GÄLLANDE 

FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

HÄRMED MEDDELAS att den 16 oktober 2018 lämnades en ansökan in till Her Majesty’s High Court of 
Justice av Aviva Life & Pensions UK Limited (tidigare kallad Norwich Union Life & Pensions Limited) 
(”UKLAP”) och Friends First Life Assurance Company dac (tidigare kallad Friends Provident Life 
Assurance Company Limited och Friends First Life Assurance Company Limited) (”FFLAC”) om 
tillstånd enligt Part VII av Financial Services och Markets Act 2000 (”Lagen”) som ger sitt stöd till 
överlåtelsen (”verksamhetsöverlåtelsen”) för överföring av: (i) all verksamhet som påverkas och/
eller utförs av UKLAP från UKLAP:s lokalkontor i Belgien, Frankrike och republiken Irland och (ii) viss 
annan affärsverksamhet som påverkas och/eller som utförs av UKLAP och som har marknadsförts 
till försäkringstagare utanför Storbritannien. 
Kopior av det fullständiga dokumentet om verksamhetsöverlåtelsen, den fullständiga rapport som 
utarbetats enligt avsnitt 109 i nämnda lag om överlåtelsens villkor av Tim Roff (en oberoende expert vars 
utnämnande godkänts av brittiska Prudential Regulation Authority, efter samråd med Financial Conduct 
Authority), en sammanfattning av den oberoende expertens rapport, brev skickade till intresserade 
parter och försäkringsbroschyrer som innehåller en sammanfattning av verksamhetsöverlåtelsen kan, 
tillsammans med övrig relevant information, erhållas kostnadsfritt av vem som helst genom att kontakta 
UKLAP eller FFLAC enligt nedanstående till dess att ett beslut om att godkänna överlåtelsen har fattats.
Ansökan är avsedd att läggas fram inför en domare vid Business and Property Court på adressen 
Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL den 13 februari 2019. Om 
överföringen godkänns kommer den att träda i kraft på datumet för ikraftträdande (enligt 
beskrivning i verksamhetsöverlåtelsen), vilket förväntas bli kl. 22:59 (GMT) den 29 mars 2019. Alla 
som anser att de kan påverkas negativt av att verksamhetsöverlåtelsen genomförs har rätt att 
invända mot verksamhetsöverlåtelsen och höras vid förhandlingarna. Alla som anser att de kan 
komma att påverkas negativt ombeds (men är inte tvungna) att ange skäl till varför de anser detta 
och, i förekommande fall, informera om sin avsikt att närvara vid förhandlingarna, antingen till den 
postboxadress som anges nedan och som har upprättats för verksamhetsöverlåtelsen eller genom 
att ringa till nedanstående telefonnummer minst fem arbetsdagar före förhandlingarna. Alla som 
bedömer att de kan komma att påverkas negativt av att verksamhetsöverlåtelsen genomförs får 
närvara vid förhandlingarna personligen eller per juridiskt ombud.
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10 Termer som används 
I denna vägledning ska följande uttryck ha de 
betydelser som visas nedan:

ALPI DAC – Aviva Life & Pensions Ireland 
Designated Activity Company, ett dedikerat, 
aktivt företag bildat i republiken Irland med 
företagsnummer 165970 och dess säte på 
adressen One Park Place, Hatch Street, Dublin 
2, Irland. Detta företag kallas för närvarande 
FFLAC med säte på Friends First House, 
Cherrywood Business Park, Loughlinstown, 
Dublin 18, Irland.

Försäkringstagare – Den person som är 
juridisk innehavare av försäkringen, inklusive 
varje person som, inom ramen för försäkringen, 
ska erhålla ett belopp, till vilken en regelbunden 
betalning ska göras eller någon annan förmån 
ska tillhandahållas.

Aviva – Aviva är det namn vi använder för att 
beskriva Aviva plc och alla dotterbolag till detta 
företag.

CBI – Irlands centralbank och eventuell 
efterträdande tillsynsmyndighet.

Datum för ikraftträdande – Det klockslag och 
datum då verksamhetsöverlåtelsen kommer 
att träda i kraft, 22:59 GMT den 29 mars 2019.

Domstolen – Högsta domstolen i England och 
Wales.

FCA – Financial Conduct Authority 
(finansmyndigheten).

FFLAC – Friends First Life Assurance Company 
Designated Activity Company, ett dedikerat, 
aktivt företag bildat i republiken Irland med 
företagsnummer 165970 och säte på adressen 
Friends First House, Cherrywood Business Park, 
Loughlinstown, Dublin 18, Irland. Detta företag 
kommer att byta namn till ALPI DAC på eller 
runt den 29 mars 2019 och dess säte kommer 
att ändras till One Park Place, Hatch Street, 
Dublin 2, Irland.

Juridiskt meddelande – Meddelandet om 
ansökan till domstolen om godkännande av 
verksamhetsöverlåtelsen, såsom anges i 
avsnitt 9.

Oberoende expert – Tim Roff som är 
medlem av försäkringsinstitutet Institute 
and Faculty of Actuaries (IFoA) och som 
har erfarenhet av frågor rörande överföring 
av livförsäkringsföretag och som med 
godkännande av PRA i samråd med FCA har 
utsetts att göra en oberoende bedömning av 
följderna av verksamhetsöverlåtelsen för 
försäkringstagarna.

Ombudsman – En oberoende 
organisation som behandlar klagomål från 
försäkringstagare och hjälper till att lösa 
tvister.

PPFM – Dokumentet om principer och praxis 
för finansiell förvaltning, utarbetat och utgivet 
av en försäkringsgivare med avseende på en 
vinstdrivande fond i enlighet med FCA Conduct 
of Business Sourcebook (”COBS”) regel 20.3.

PRA – Prudential Regulation Authority.

UKLAP – Aviva Life & Pensions UK Limited, ett 
företag som är registrerat i England och Wales 
med organisationsnummer 3253947.

Verksamhetsöverlåtelsen – 
Verksamhetsöverlåtelsen, det vill säga de 
överföringar av verksamhet som beskrivs i detta 
dokument, i sin ursprungliga form eller med 
förbehåll för eventuella ändringar, tillägg eller 
villkor som kan komma att godkännas eller 
införas.
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