Samenvatting van Regeling
Inleiding
We hebben een samenvatting gemaakt van de voorwaarden van de voorgestelde overdracht van de
verzekeringsactiviteiten die momenteel worden onderschreven door Inora Life dac (" Inora") naar
Monument Life Insurance dac ("MLIDAC").
De voorgestelde overdracht vereist geen toestemming van de polishouders, maar de
overdrachtsregeling (de "Regeling") moet worden goedgekeurd door het Ierse hooggerechtshof
voordat de overdracht kan plaatsvinden.In september 2020 werd door de bestuurders van Inora en
MLIDAC bij het Ierse hooggerechtshof een verzoekschrift (of aanvraag) ingediend met het verzoek
om de Ierse Regeling goed te keuren.We verwachten dat deze aanvraag in december 2020 door het
Ierse hooggerechtshof zal worden behandeld.Het Ierse hooggerechtshof zal elke betrokken persoon
horen, die het recht heeft om te worden gehoord (inclusief elke verzekeringnemer), en zal de
Regeling goedkeuren als het Ierse hooggerechtshof ervan overtuigd is dat er onvoldoende bezwaar is
aangetekend.
Als de Regeling door het Ierse hooggerechtshof wordt goedgekeurd, wordt deze van kracht op 31
december 2020 om 23:59 uur (de "Ingangsdatum van de Regeling"). De bevestiging van de datum
van de hoorzitting in het Ierse hooggerechtshof zal worden gepubliceerd in de rubrieken met
juridische kennisgevingen van ten minste twee Ierse dagbladen en op de websites van Inora en de
Monument Re Group op https://www.inoralife.com en https://www.monumentregroup.com/
Overdracht van de activiteiten
Alle polissen die op dit moment worden onderschreven door Inora en die van kracht zijn op de
Ingangsdatum van de Regeling (de “Overdracht van activiteiten”) zullen overgaan naar
MLIDAC.Alle polissen die momenteel worden onderschreven door MLIDAC blijven van kracht en
worden niet beïnvloed door de Regeling.
Overdracht van activa en passiva
Er wordt verwacht dat de activa en passiva met betrekking tot de Overdracht van de activiteiten zullen
worden overgedragen aan MLIDAC op de Ingangsdatum van de Regeling.
Voor zover activa of passiva die deel uitmaken van de Overdracht van de activiteiten niet worden
overgedragen op de Ingangsdatum, zullen deze activa of passiva namens MLIDAC door Inora in
vertrouwen worden gehouden tot het moment dat de overdracht kan plaatsvinden.Alle partijen zullen
alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de overdracht van de Overdracht van de activiteiten
volledig kan plaatsvinden op de Ingangsdatum.
Toekomstige activiteiten van MLIDAC
Toekomstige activiteiten met betrekking tot de Overgedragen polissen (zoals gedefinieerd in de
Regeling) zullen niet door de overdracht worden beïnvloed.Evenzo zal er als gevolg van de
overdracht geen wijziging optreden in de werking van de bestaande polissen van MLIDAC.
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De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overgedragen Polissen blijven na de
overdracht ongewijzigd.MLIDAC zal, na de Ingangsdatum, de polissen op dezelfde manier uitvoeren
als Inora voorafgaand aan de Ingangsdatum.
Kosten van de Regelingen
Inora en MLIDAC dragen elk de kosten van de implementatie van de Regeling.Polishouders dragen
geen kosten met betrekking tot de Regeling.De kosten van de implementatie van de Regeling werden
door een Onafhankelijke Actuaris in aanmerking genomen bij zijn beoordeling van de financiële
gevolgen voor de polishouders en de Onafhankelijke Actuaris heeft bevestigd dat er geen wezenlijk
nadelig effect zal zijn op de uitkeringen aan de polishouders als gevolg van de Regeling.
Contactgegevens voor gebruik vóór en na de Ingangsdatum van de overdracht
Als u meer informatie wenst of contact met ons wilt opnemen vóór de voorgestelde overdracht, aarzel
dan niet om contact met ons op te nemen.

De contactgegevens voor alle polishouders zijn beschikbaar op de volgende websites
https://www.inoralife.com en https://www.monumentregroup.com/ en worden ook vermeld in de FAQ.
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