In september 2019 werd Inora Life DAC (“Inora”) overgenomen door Monument Life Insurance DAC
(“Monument”) (destijds Laguna Life DAC), een levensverzekeringsmaatschappij die ook gevestigd is
in Dublin, Ierland.
Inora stelt nu voor zijn portefeuille van levensverzekeringspolissen over te dragen aan Monument.

Welke invloed heeft dit op de bestaande polishouders van Inora Life DAC?
Voor u, als polishouder van Inora Life DAC, zullen de algemene voorwaarden van uw polis/polissen
niet veranderen als gevolg van de overdracht. Er verandert niets aan het kapitaal en aan de garanties
die door uw polis worden verstrekt.
De overdracht zal worden uitgevoerd krachtens een procedure bij het Hooggerechtshof in Ierland.
Een eerste hoorzitting van het Hof vond plaats op 8 september 2020. Een tweede hoorzitting van het
Hof zal plaatsvinden op 15 december 2020. Tijdens die hoorzitting zal het Hof de overdracht in
overweging nemen en desgevallend goedkeuren. Als het Hof de overdracht goedkeurt, worden de
polissen op 31 december 2020 om 23:59 uur (de “Datum van Inwerkingtreding van het Plan”)
overgedragen aan Monument.
De algemene voorwaarden van de polissen zullen niet wijzigen als gevolg van de overdracht. Na
voltooiing van de overdracht wordt uw bestaande polis bij Inora Life DAC een polis bij Monument
Life DAC.
Als u zich ergens zorgen over maakt of bezwaar wilt aantekenen
Als u niet tevreden bent met de overdracht van uw polis en bezwaar wenst aan te tekenen tegen de
overdracht of een medewerker van de klantendienst wenst te spreken, bel of schrijf ons dan:
Inora Life
Polis Administratie
72 rue de Lessard
76100 Rouen
France
Tel.: 0800 72594
Als u bezwaar wenst aan te tekenen tegen de voorgestelde overdracht, hebt u ook het recht
aanwezig te zijn op het Ierse Hooggerechtshof op de dag van de hoorzitting waar de goedkeuring
door het Ierse Hooggerechtshof van de voorgestelde overdracht (op de rol gezet onder nummer
2020/271 COS) zal worden gevraagd (wij verwachten dat dit op 15 december 2020 zal zijn).
Als u wenst te worden gehoord tijdens de hoorzitting van het Verzoekschrift, dan moet u:
onze advocaten Matheson, 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland, schriftelijk op de hoogte
brengen van dit voornemen met vermelding van referentie ‘DM/ELCA 666909.54’, ter attentie van
Elaine Long / Darren Maher; en
een beëdigde verklaring, waarin u uw bezwaar uiteenzet en waarbij u de nodige bewijsstukken
voegt, indienen bij het Central Office in The Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Ierland en een kopie

van die beëdigde verklaring betekenen aan Matheson Solicitors ten laatste om 17.00 uur GMT ten
minste vijf werkdagen voordat de hoorzitting van het Hof plaatsvindt.
Zullen de voorstellen automatisch worden uitgevoerd?
Volgens de Ierse wet is er voor de voorgestelde overdracht geen formele instemming van de
polishouders nodig; ze moet echter wel worden bekrachtigd door het Ierse Hooggerechtshof. De
bestuurders van Inora hebben op 8 september 2020 een verzoekschrift (of aanvraag) ingediend bij het
Ierse Hooggerechtshof waarin ze het Ierse Hooggerechtshof hebben gevraagd het Plan te
bekrachtigen. Deze aanvraag zal in december 2020 door het Ierse Hooggerechtshof in beschouwing
worden genomen. Het Ierse Hooggerechtshof zal elke betrokkene die volgens het Hof het recht heeft
te worden gehoord (inclusief elke polishouder), horen en het Plan bekrachtigen als het er zeker van is
dat er geen bezwaar is aangetekend en dat alle andere wettelijke en regelgevende vereisten zijn
vervuld.
Als het Plan door het Ierse Hooggerechtshof wordt goedgekeurd, treedt het in werking op de Datum
van Inwerkingtreding van het Plan. De bevestiging van de datum van de hoorzitting in het Ierse
Hooggerechtshof waar de bekrachtiging wordt gegeven, zal worden gepubliceerd in de rubrieken
juridische kennisgevingen van twee Ierse kranten (The Irish Independent en The Irish Examiner), The
Financial Times (International Edition) en op deze website.
Om de belangen van de polishouders veilig te stellen, heeft een Onafhankelijke Actuaris de
voorwaarden van de voorgestelde overdracht doorgelicht. Deze doorlichting werd uitgevoerd door
de heer Brian Morrissey FSAI, een vennoot van KPMG in Dublin, Ierland. De heer Morrissey heeft
besloten dat de zekerheid van het kapitaal van de polishouders van zowel Inora als Monument niet
wezenlijk zal worden beïnvloed door de voorgestelde overdracht en dat de eerlijke behandeling en
redelijke winstverwachtingen van beide groepen polishouders geen wezenlijke ongunstige invloed
zullen ondervinden van de voorgestelde overdracht.
Hoe zal ik weten of het Hof de voorgestelde overdracht heeft goedgekeurd?
Na de hoorzitting in het Hof zullen wij de bevestiging bekendmaken dat de voorgestelde overdracht
werd bekrachtigd (en als gevolg daarvan werd geïmplementeerd) via kennisgevingen in kranten en
op de volgende websites: https://www.inoralife.com and https://www.monumentregroup.com/
U hoeft geen actie te ondernemen als de voorgestelde overdracht zou worden bekrachtigd.
Meer informatie over de overdracht
In onderstaande documenten staan meer details over de overdracht, inclusief de juridische
kennisgeving, een samenvatting van de overdracht en het verslag van de Onafhankelijke Actuaris
over de overdracht. Deze documenten en andere documenten in verband met de overdracht zijn
ook verkrijgbaar in de Document Library.

