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ČASŤ A – NAVRHOVANÉ ZMENY V NAŠOM PODNIKANÍ

1. K akým zmenám došlo v spoločnosti AIG?
Vaša zmluva je v súčasnosti uzavretá so spoločnosťou AIG Europe Limited (ďalej len „AEL“), poisťovňou založenou v 
Spojenom kráľovstve, ktorá je oprávnená Úradom pre reguláciu obozretného podnikania (ďalej len „PRA“) a regulovaná 
úradom PRA a Úradom finančného správania (ďalej len „FCA“). Navrhujeme prevod všetkých poistných zmlúv AEL 
vrátane vašej poistnej zmluvy na dve novo autorizované poisťovne v rámci skupiny AIG (ďalej len „navrhovaný 
prevod“). Dve nové autorizované poisťovne sú spoločnosti American International Group UK Limited (ďalej len „AIG 
UK“) a AIG Europe SA („AIG Europe“). Viac informácií o tom, na ktorú z týchto spoločností sa vaša poistná zmluva 
prevedie, nájdete v otázkach č. 9 a 10. 

2. Prečo spoločnosť AIG vykonáva navrhovaný prevod?
Navrhovaný prevod tvorí súčasť reštrukturalizácie, ktorú realizuje spoločnosť AIG ako reakciu na rozhodnutie obyvateľov 
Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu (ďalej len „EÚ“) (známe ako „Brexit“). Proces Brexit spôsobí, že Spojené 
kráľovstvo opustí EÚ 29. marca 2019. Navrhovaný prevod vykonávame ako súčasť našej širšej reštrukturalizácie, aby sme 
zabezpečili, že môžeme pokračovať v službách našim existujúcim poistníkom a dojednávať nové poistné zmluvy po celej 
Európe aj po Brexite.

3. Ako sa navrhovaný prevod uskutoční?
Navrhovaný prevod sa uskutoční prostredníctvom kombinovaného prevodu poisťovacej činnosti podľa časti VII zákona o 
finančných službách a trhoch z roku 2000 (ďalej len „FSMA“) a cezhraničného zlúčenia v súlade s európskou smernicou 
o cezhraničnom zlúčení (ďalej len „zlúčenie“). Ďalšie informácie o právnom procese a o vplyve navrhovaného prevodu 
a zlúčenia sú uvedené ďalej v otázkach 5, 6, 7 a 8.

4. Očakáva sa niečo odo mňa?
Odporúčame vám, aby ste si pozorne prečítali informácie uvedené v tomto dokumente a brožúre plánu (ďalej len 
„brožúra plánu“), aby ste mohli zvážiť dôsledky navrhovaného prevodu. Pokiaľ si však nie ste istí, že máte návrhy, 
máte akékoľvek otázky, chcete niečo objasniť alebo si myslíte, že by ste mohli byť nepriaznivo ovplyvnení, nie ste povinný 
podniknúť žiadne kroky v súvislosti s navrhovaným prevodom. Ďalšie informácie o tom, ako môžete vydať vyhlásenia, 
vzniesť obavy alebo položiť otázky týkajúce sa navrhovaného prevodu nájdete v otázkach 26 a 40.

Upozorňujeme, že nie všetky tieto časté otázky sa budú týkať všetkých príjemcov. Zdôraznili by sme nasledujúce časti, 
ktoré sú osobitne dôležité pre nasledujúce skupiny:

Ak ste: Dôležité otázky

Poistník alebo žiadateľ 
o poistné plnenie

Časti A až E sú v zásade zamerané na poistníkov a žiadateľov o poistné plnenie, hoci 
poskytujú užitočné informácie aj pre maklérov, zaisťovateľov a iné zainteresované strany.

Maklér Bude užitočné preskúmať časti A až E, aby ste sa oboznámili s informáciami 
poskytnutými klientom a aby ste mohli pomôcť svojim klientom pri akýchkoľvek otázkach.

Časť F je osobitne určená pre maklérov.

Zaisťovateľ Všetky otázky v častiach A až E sú pre vás dôležité, hoci treba poznamenať, že odkazy 
týkajúce sa „poistných zmlúv“ v týchto častiach sa týkajú prípadov, keď je spoločnosť 
AEL poisťovňou (zaisťovňou). 

Časť G je osobitne určená pre zaisťovateľov spoločnosti AEL. 

Dodávatelia/
predajcovia/
distribútori alebo iní 
obchodní partneri (iné 
zainteresované strany)

Časti A až E by vám mali poskytnúť užitočné informácie o našej reštrukturalizačnej 
transakcii, hoci otázky týkajúce sa zaobchádzania s poistnými zmluvami nebudú 
relevantné, ak sami nie ste poistníkom alebo žiadateľom o poistné plnenie. 

Časť H je osobitne určené iným zmluvným stranám spoločnosti AEL, ktoré nie sú 
poisťovňami.
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5. Čo je prevod poistného podnikania?
Prevod poistného podnikania (niekedy označovaný ako „prevod podľa časti VII“) je prevod poisťovacej činnosti podľa 
časti VII zákona FSMA. Ide o proces, pri ktorom sa záväzky jedného poisťovateľa a zodpovedajúce aktíva prevedú 
na iného poisťovateľa. Proces, ktorý treba dodržiavať, je prísny, aby sa zabezpečila ochrana poistníkov. Aby bol 
navrhovaný prevod účinný, musí byť schválený Najvyšším súdom v Anglicku a vo Walese (ďalej len „Najvyšší súd“). 
Pri posudzovaní navrhovaného prevodu bude Najvyšší súd zohľadňovať stanoviská úradov PRA, FCA a nezávislého 
odborníka a všetky námietky zo strany dotknutých strán, ako sú poistníci a zaisťovatelia.

6. Čo je cezhraničné zlúčenie?
Cezhraničné zlúčenie zahŕňa zlúčenie alebo kombináciu dvoch alebo viacerých spoločností so sídlom v dvoch alebo 
viacerých členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „štáty EHP“), aby sa aktíva a pasíva 
spoločnosti „prevodcu“ (v tomto prípade spoločnosti AEL) stali aktívami a pasívami nástupníckej spoločnosti (v tomto 
prípade spoločnosti AIG Europe) zo zákona a spoločnosť prevodcu (AEL) bola zrušená. 

7. Aký je právny proces realizácie navrhovaného prevodu a zlúčenia?
Navrhovaný prevod a zlúčenie pozostáva z niekoľkých krokov. V širšom zmysle možno tieto kroky zhrnúť takto: 

• Krok 1 (prevod v Spojenom kráľovstve): Všetky poisťovacie činnosti spoločnosti AEL v Spojenom kráľovstve 
budú prevedené na spoločnosť AIG UK v súlade s prevodom časti podnikania podľa časti VII zákona FSMA.

• Krok 2 (európsky prevod): Všetky európske poisťovacie činnosti spoločnosti AEL budú prevedené na spoločnosť 
AIG Europe v súlade s prevodom časti podnikania podľa časti VII zákona FSMA a zlúčenia.

• Krok 3 (zrušenie): Po dokončení európskeho prevodu bude spoločnosť AIG Europe nástupníckou spoločnosťou 
spoločnosti AEL, ktorá sa z právneho hľadiska zruší. 

Navrhovaný prevod je podmienený zlúčením a naopak. Navrhovaný prevod sa preto uskutoční iba vtedy, ak bude 
zlúčenie schválené, a zlúčenie sa uskutoční iba v prípade schválenia navrhovaného prevodu. 

Ako sa uvádza v otázke 5 a podrobnejšie uvádza v časti C nižšie, navrhovaný prevod a zlúčenie zahŕňajú súdny proces 
v Spojenom kráľovstve a požiadavku informovať poistníkov a ostatné zainteresované strany o prevode, aby mohli byť 
vypočuté počas konečného pojednávania na Najvyššom súde.
 
Ak Najvyšší súd schváli navrhovaný prevod a zlúčenie, očakáva sa, že nadobudnú účinnosť 1. decembra 2018 (ďalej len 
„dátum realizácie“). 

Vzhľadom na to, že zlúčenie zahŕňa zlúčenie spoločnosti AEL do spoločnosti AIG Europe, je nevyhnutné, aby prevod 
v Spojenom kráľovstve prebehol pred zlúčením, aby sa previedli poisťovacie činnosti spoločnosti AEL (z podnikania 
v Spojenom kráľovstve) na spoločnosť AIG UK. Spoločnosť AEL môže previesť svoje európske poisťovacie činnosti na 
spoločnosť AIG Europe na základe prevodu poisťovacej činnosti podľa časti VII zákona FSMA bez vykonania zlúčenia. 
Tým by sa odstránila potreba prevodu do Spojeného kráľovstva. Vykonanie zlúčenia má však pre skupinu AIG určité 
štrukturálne výhody, z ktorých chce ťažiť.

8. Aký je účinok navrhovaného prevodu?
Prehľad kľúčových podmienok navrhovaného prevodu je uvedený v brožúre plánu. V širšom zmysle bude mať navrhovaný 
prevod taký účinok, že práva a povinnosti spoločnosti AEL vyplývajúce z prevádzaných poistných zmlúv budú prevedené 
bezo zmeny na spoločnosť AIG UK alebo AIG Europe. Akékoľvek práva alebo záväzky, ktoré máte voči poisťovateľovi 
v rámci týchto poistných zmlúv, zostanú nezmenené, ale po navrhovanom prevode budú namiesto toho uplatniteľné voči 
spoločnosti AIG UK alebo AIG Europe. To znamená, že: 

• s výnimkou svojich práv na prístup k systému kompenzácie finančných služieb a možnosti predkladať poistné nároky 
službe finančného ombudsmana, čo sa pre niektorých poistníkov európskej poistnej zmluvy zmení (viac informácií 
nájdete v otázkach 9, 10 a 19 až 21), budete mať naďalej rovnaké práva, výhody a povinnosti a podliehať 
rovnakým podmienkam vo vzťahu k svojej poistnej zmluve, s tou výnimkou, že spoločnosť AIG UK (v prípade 
podnikania v Spojenom kráľovstve) a spoločnosť AIG Europe (v prípade európskeho podnikania) nahradia ako 
príslušný poisťovateľ spoločnosť AEL. Nedôjde k žiadnym ďalším zmenám podmienok vašej poistnej zmluvy;

• akékoľvek konania (či už súčasné, budúce, prebiehajúce, hroziace alebo iné) týkajúce sa spoločnosti AEL budú 
začaté alebo budú ďalej vedené spoločnosťou AIG UK (v prípade časti podnikania v Spojenom kráľovstve) alebo 
spoločnosťou AIG Europe (v prípade európskej časti podnikania) a spoločnosti AIG UK alebo AIG Europe (podľa 
okolností) budú mať nárok na akékoľvek obhajoby, nároky, protinároky a práva na započítanie, ktoré by mala 
spoločnosť AEL; a
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• akýkoľvek rozsudok, príkaz alebo rozhodnutie, ktoré nie sú úplne splnené pred dátumom realizácie, už nebudú 
vymáhateľné voči spoločnosti AEL, ale stanú sa vykonateľnými voči:

 spoločnosti AIG UK, pokiaľ ide o časť podnikania v Spojenom kráľovstve; a
 spoločnosti AIG Europe, pokiaľ ide o európsku časť podnikania. 

Viac informácií o tom, na ktorú z týchto spoločností sa vaša poistná zmluva prevedie, nájdete v otázkach č. 9 a 10.

9. Ako zistím, kam sa prenesie moja poistná zmluva po dátume realizácie?
Všeobecne platí, že ak vaša zmluva kryje riziká v Spojenom kráľovstve a/alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom 
EHP, a nebola poskytnutá európskou pobočkou spoločnosti AEL, budete považovaný za držiteľa poistenia v Spojenom 
kráľovstve a vaša poistná zmluva sa prevedie na spoločnosť AIG UK (ďalej len „poistná zmluva v Spojenom 
kráľovstve“). Všetky ostatné poistné zmluvy sa budú považovať za európske poistné zmluvy a prevedú sa na spoločnosť 
AIG Europe (ďalej len „európska poistná zmluva“). Ak vaša poistná zmluva kryje riziká v Spojenom kráľovstve aj v 
Európe a nebola poskytnutá európskou pobočkou spoločnosti AEL, budete poistníkom spoločnosti AIG UK a AIG Europe 
(ďalej len „rozdelená poistná zmluva“). Ak chcete pomôcť objasniť, kam sa bude vaša poistná zmluva prevádzať v 
dátume realizácie (a ako pomôcť určiť „umiestnenie rizika“ vašej poistnej zmluvy), pripravili sme pre poistníkov vývojový 
diagram, ktorý je uvedený v prílohe 1. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu zaobchádzania s vašimi poistnými 
zmluvami, obráťte sa na kontaktnú telefónnu linku, napíšte nám alebo nám pošlite e-mail pomocou údajov uvedených 
v otázke č. 40 nižšie.

10. Čo ak moja poistná zmluva kryje riziká v Spojenom kráľovstve aj v Európe?
Ako sa vysvetľuje v otázke č. 9, ak vaša poistná zmluva kryje riziká v Spojenom kráľovstve aj v Európe a nebola 
poskytnutá európskou pobočkou spoločnosti AEL, vaša poistná zmluva bude rozdelená medzi spoločnosti AIG UK a AIG 
Europe a budete poistníkom oboch spoločností. 
Zásada rozdelenia nebude mať vplyv na podmienky vašej existujúcej poistnej zmluvy, ktorá sa bude uplatňovať ako 
celok (súhrnne) v spoločnosti AIG Europe aj spoločnosti AIG UK. To znamená, že s výnimkou svojich práv na prístup 
k systému kompenzácie finančných služieb a možnosti predkladať poistné nároky službe finančného ombudsmana, čo sa 
zmení vo vzťahu k európskej časti vašej rozdelenej poistnej zmluvy (viac informácií nájdete v otázkach 19 až 21 ďalej), 
budete mať naďalej rovnaké práva, výhody a povinnosti a podliehať rovnakým podmienkam vo vzťahu k svojej poistnej 
zmluve (vrátane všetkých obmedzení platnej poistnej zmluvy) ako predtým. Jedinou zmenou v podmienkach vašej poistnej 
zmluvy bude to, že spoločnosti AIG UK a AIG Europe nahradia spoločnosť AEL ako poisťovatelia (pre riziká v Spojenom 
kráľovstve a európske riziká).

11. Kde sídli spoločnosť AIG UK?
AIG UK je založená v Spojenom kráľovstve a bude pôsobiť v budove AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn (rovnaké 
sídlo v Londýne, v ktorom dnes pôsobí spoločnosť AEL). Spoločnosť AIG UK bude autorizovaná PRA a regulovaná úradmi 
PRA a FCA. AIG UK je spoločnosť skupiny AIG a bude pôsobiť ako nová poisťovacia spoločnosť skupiny AIG v Spojenom 
kráľovstve a bude ponúkať poisťovacie produkty a riešenia v Spojenom kráľovstve ako spoločnosť AEL predtým. Tie isté 
tímy budú aj naďalej poskytovať odborné upisovanie a vybavovanie nárokov, ako to robia teraz, a naše kontaktné údaje 
zostanú rovnaké. 

12. Kde sídli spoločnosť AIG Europe?
Spoločnosť AIG Europe je založená v Luxembursku a bude pôsobiť z ústredia v Luxemburgu, ktoré sa nachádza na adrese 
10b Rue des Merovingiens, Bertrange, L-8070 Luxembourg. Spoločnosť AIG Europe je autorizovaná luxemburským 
ministrom financií a podlieha dohľadu výboru Commissariat aux Assurances (ďalej len „CAA“). Spoločnosť AIG Europe 
je spoločnosťou skupiny AIG a bude pôsobiť ako nová európska poisťovňa skupiny AIG, ktorá ponúka poistné produkty 
a riešenia v celej kontinentálnej Európe ako predtým spoločnosť AEL. Tie isté tímy budú aj naďalej poskytovať odborné 
upisovanie a vybavovanie poistných nárokov, ako to robia teraz, a naše kontaktné údaje zostanú rovnaké.

13. Prečo spoločnosť AIG vybrala Luxembursko ako nové európske ústredie?
Rozhodnutie spoločnosti AIG založiť svoje nové európske sídlo v Luxemburgu bolo prijaté z dôvodu kombinácie dôvodov 
po dôkladnom preskúmaní možných miest. Väčšina podnikania, ktoré budeme vykonávať prostredníctvom spoločnosti AIG 
Europe, bude v kontinentálnej Európe a vďaka geografickej polohe Luxemburska v srdci európskeho trhu bude umiestnené 
priamo uprostred našich trhov. Luxembursko je kľúčovým členom Európskej únie, má stabilné hospodárstvo, skúsený a 
dobre rešpektovaný regulačný úrad v oblasti poisťovníctva a je strediskom pre finančné služby vo všeobecnosti. Tak ako 
je spoločnosť AEL regulovaná dnes, spoločnosť AIG Europe sa bude riadiť rámcom stanoveným v smernici Solventnosť II 
zavedenou v Luxembursku, ktorá poskytne poistníkom vysokú úroveň ochrany. 
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14. Nebývam v Spojenom kráľovstve – ovplyvní ma navrhovaný prevod?
Áno. Navrhovaný prevod sa týka všetkých poistných zmlúv spoločnosti AEL (vrátane jej poistných zmlúv v Spojenom 
kráľovstve, EHP a ostatných štátoch sveta). Ak Najvyšší súd schváli navrhovaný prevod, jeho rozhodnutie bude záväzné 
pre všetkých poistníkov ako záležitosť anglického práva a bude uznané vo všetkých ostatných jurisdikciách EHP.

ČASŤ B – AKÉ ZÁRUKY SÚ K DISPOZÍCII V NAVRHOVANOM PROCESE 
PREVODU? 

15. Aké záruky existujú v navrhovanom procese prevodu?
Právny a regulačný rámec súvisiaci s navrhovaným prevodom má za cieľ zabezpečiť okrem iného aj zachovanie záujmov 
poistníkov a bezpečnosť a prospech pre všetky skupiny poistníkov spoločnosti AEL nebude podstatne nepriaznivo 
ovplyvnený. V rámci navrhovaného prevodu sa postaráme o vaše záujmy a záujmy všetkých našich poistníkov 
prostredníctvom dôsledného procesu preskúmania, ktorý zahŕňa: 

• vymenovanie nezávislého odborníka na vypracovanie správy pre Najvyšší súd o pravdepodobnom vplyve 
navrhovaného prevodu na poistníkov;

• schopnosť pre vás a ostatných poistníkov a zainteresované strany namietať alebo predložiť akékoľvek obavy 
v súvislosti s navrhovaným prevodom buď na Najvyšší súd alebo nám, pričom budú následne uvedené obavy 
oznámené úradu PRA, FCA, nezávislému odborníkovi a Najvyššiemu súdu; 

• úzke konzultácie s úradmi PRA a FCA, ktoré tiež poskytnú správu o navrhovanom prevode na Najvyšší súd; 
• schválenie navrhovaného prevodu Najvyšším súdom 

Najvyšší súd schváli navrhovaný prevod iba vtedy, ak ho bude považovať za vhodný za všetkých okolností. Najvyšší súd 
vezme do úvahy stanovisko nezávislého odborníka, akékoľvek obavy alebo vyhlásenia poistníkov, na ktorých sa vzťahuje 
navrhovaný prevod, a stanovisko úradov PRA a FCA. 

Príslušné vnútroštátne orgány dohľadu nad poisťovníctvom v krajinách EHP, v ktorých spoločnosť AEL uzavrela poistenie 
rizík, budú informované o navrhovanom prevode v rámci procesu právneho a regulačného schvaľovania.

16. Čo je nezávislý odborník, kto je to a aká je jeho úloha?
Nezávislý odborník je poistný matematik, ktorý pripravuje správu pre Najvyšší súd o pravdepodobných účinkoch 
navrhovaného prevodu na poistníkov. Nezávislý odborník musí byť nezávislý od spoločností AEL, AIG UK a AIG Europe, 
ako aj od úradov PRA a FCA. 

Steve Mathews z Willis Towers Watson, člen Inštitútu a Fakulty poistných matematikov, bol vymenovaný za nezávislého 
odborníka pre navrhovaný prevod. Jeho vymenovanie bolo schválené úradom PRA po konzultácii s úradom FCA. 
Nezávislý odborník preskúma podmienky navrhovaného prevodu. Jeho správa je nestranná a založená na dôkladnom 
preskúmaní návrhov a podnikania spoločností AEL, AIG UK a AIG Europe.

17. Čo hovorí správa nezávislého odborníka?
Zhrnutie správy nezávislého odborníka je uvedené v brožúre plánu. Nezávislý odborník dospel k záveru, že:

• poistníci nebudú navrhovaným prevodom podstatne ovplyvnení; a
• navrhovaný prevod nebude mať významný vplyv na bezpečnosť zmluvných práv poistníkov a úrovne služieb 

poskytovaných poistníkom. 

Nezávislý odborník tiež zvážil v časti 10 svojej správy zmenu regulačného režimu vzťahujúceho sa na poisťovňu a dospel 
k záveru, že podľa jeho názoru poistníci nebudú zásadne nepriaznivo ovplyvnení. Tiež sme to zvážili a súhlasíme so 
záverom nezávislého odborníka. 
Podrobné informácie o tom, ako môžete získať kópiu úplnej správy nezávislého odborníka, nájdete v otázke č. 40. 

18. Aké budú požiadavky na platobnú schopnosť a kapitál spoločností AIG UK a AIG Europe?
Európska únia (ďalej len „EÚ“) vypracovala požiadavky na solventnosť poisťovne známe ako „Solventnosť II“, ktorých 
cieľom je harmonizovať predpisy EÚ o poisťovníctve a posilniť ochranu spotrebiteľa. Smernica bola zavedená 1. januára 
2016 a vzťahuje sa na všetky poisťovne a zaisťovne so sídlom v EÚ. Preto sa v súčasnosti vzťahuje aj na spoločnosť AEL 
a bude platiť pre spoločnosti AIG Europe a AIG UK bezprostredne po navrhovanom prevode. Po Brexite by Spojené 
kráľovstvo mohlo prijať iný režim solventnosti, ktorý by platil pre spoločnosť AIG UK. V tomto štádiu však neboli poskytnuté 
žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že Spojené kráľovstvo prijme odlišný režim solventnosti oproti existujúcej 
Solventnosti II.
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19. Čo je to systém kompenzácie finančných služieb (FSCS) a aký má navrhovaný prevod vplyv na 
moju schopnosť získať prístup k systému FSCS?
FSCS je právny systém Spojeného kráľovstva financovaný členmi odvetvia finančných služieb v Spojenom kráľovstve, ktorý 
poskytuje peňažnú náhradu oprávneným poistníkom v prípade platobnej neschopnosti poisťovne, ktorej bolo udelené 
povolenie úradom PRA alebo FCA. Poistníci spoločnosti AEL, ktorí spĺňajú kritériá oprávnenosti príslušných pravidiel, majú 
v súčasnosti prístup k systému FSCS.

Navrhovaný prevod môže znamenať, že stratíte svoju ochranu na základe systému FSCS vo vzťahu k existujúcim 
pravidlám. Závisí to od toho, či je vaša poistná zmluva zmluvou v Spojenom kráľovstve, európskou poistnou zmluvou alebo 
rozdelená poistná zmluva, ako je vysvetlené nižšie: 

• Ak máte poistnú zmluvu v Spojenom kráľovstve (ktorá sa prevádza na spoločnosť AIG UK), systém FSCS bude po 
navrhovanom prevode naďalej kryť akékoľvek nároky podľa vašej poistnej zmluvy. 

• Ak máte európsku poistnú zmluvu (ktorá sa prevádza na spoločnosť AIG Europe), systém FSCS bude naďalej kryť 
akékoľvek nároky podľa vašej poistnej zmluvy, ktoré sa vyskytnú pred navrhovaným dátumom prevodu, ale systém 
FSCS nebude kryť žiadne nároky, ktoré sa vyskytnú po navrhovanom dátume prevodu. Ďalšie informácie o vplyve 
straty ochrany systémom FSCS nájdete v otázke 20.

• Ak máte rozdelenú poistnú zmluvu, systém FSCS bude naďalej kryť všetky nároky vyplývajúce z časti vašej poistnej 
zmluvy, ktorá sa po navrhovanom dátume prevodu presunie do spoločnosti AIG UK. Systém FSCS nezahŕňa žiadne 
nároky, ktoré sa vyskytnú v rámci európskej časti vašej poistnej zmluvy po navrhovanom dátume prevodu. Ďalšie 
informácie o vplyve straty ochrany systémom FSCS nájdete v otázke 20. 

Ďalšie informácie o systémoch odškodnenia z poistenia nájdete v správe nezávislého odborníka (informácie o tom, ako 
možno získať kópiu správy nezávislého odborníka, nájdete v otázke č. 40). 

20. Aký vplyv bude mať strata ochrany systémom FSCS na poistníkov s európskymi poistnými 
zmluvami?
Systém FSCS (ako je uvedené v otázke č. 19) poskytuje peňažnú kompenzáciu oprávneným poistníkom v prípade 
platobnej neschopnosti poisťovne v Spojenom kráľovstve. Luxembursko, kde má spoločnosť AIG Europe sídlo, nemá 
žiadny zákonný systém náhrad, má však iné pravidlá (na základe podobných princípov ako v Spojenom kráľovstve) 
zamerané na ochranu poistníkov v prípade platobnej neschopnosti luxemburskej poisťovne. Cieľom týchto pravidiel je 
obmedziť potrebu poistníkov požadovať náhradu zo systému podobného systému FSCS, ale neposkytujú tú istú úroveň 
ochrany ako FSCS. Okrem toho poistníci s európskymi poistnými zmluvami, ktoré boli uzavreté prostredníctvom miestnych 
pobočiek v niektorých európskych krajinách, môžu mať prístup k vnútroštátnemu systému odškodnenia poistenia v tejto 
krajine.

Nezávislý odborník dospel k záveru, že poistníci s európskymi poistnými zmluvami nebudú podstatne nepriaznivo 
ovplyvnení navrhovaným prevodom napriek strate ochrany systémom FSCS. Okrem toho nezávislý odborník vo 
svojej správe uviedol, že možnosť platobnej neschopnosti spoločnosti AIG Europe po navrhovanom prevode je 
nepravdepodobná. Ďalšie informácie o bezpečnosti poistníkov po navrhovanom prevode vrátane posúdenia 
alternatívnych štruktúr pre navrhovaný prevod nájdete v správe nezávislého odborníka. 

21. Čo je služba finančného ombudsmana (ombudsman Spojeného kráľovstva) a bude mať 
navrhovaný prevod dosah na moju schopnosť obrátiť sa na ombudsmana Spojeného kráľovstva?
Ombudsman Spojeného kráľovstva poskytuje jednotlivcom bezplatnú a nezávislú službu na riešenie sporov alebo sťažností 
u poisťovní, ktoré uzatvárajú alebo spravujú poistné zmluvy v rámci Spojeného kráľovstva. Poistníci spoločnosti AEL, ktorí 
spĺňajú kritériá oprávnenosti príslušných pravidiel, majú v súčasnosti prístup k ombudsmanovi Spojeného kráľovstva. 
Ombudsman Spojeného kráľovstva je schopný vydávať rozhodnutia, ktoré sú pre poisťovne záväzné. 

Navrhovaný prevod môže ovplyvniť vašu oprávnenosť postúpiť spory alebo sťažnosti ombudsmanovi Spojeného 
kráľovstva v súvislosti s vašimi existujúcimi poistnými zmluvami. Po navrhovanom prevode to bude závisieť od toho, či je 
vaša poistná zmluva zmluvou v Spojenom kráľovstve, európskou poistnou zmluvou alebo rozdelenou poistnou zmluvou, 
ako je vysvetlené nižšie: 

• Ak máte poistnú zmluvu v Spojenom kráľovstve, máte naďalej prístup k ombudsmanovi Spojeného kráľovstva, pokiaľ 
ide o vašu poistnú zmluvu.

• Ak máte európsku poistnú zmluvu, v súčasnosti by ste mali prístup k ombudsmanovi Spojeného kráľovstva iba vtedy, 
ak vaša zmluva bude vydaná spoločnosťou AIG v Spojenom kráľovstve poistníkovi v ostatných štátoch EHP alebo od 
spoločnosti AIG v EHP poistníkovi v Spojenom kráľovstve na cezhraničnom základe. Ak ste poistníkom v Spojenom 
kráľovstve a vaša poistná zmluva bola vydaná európskym pobočkou spoločnosti AEL na cezhraničnom základe, po 
prevode budete mať v súvislosti so svojou existujúcou poistnou zmluvou/poistnými zmluvami prístup k ombudsmanovi 
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Spojeného kráľovstva. Všetci takíto poistníci budú mať tiež bezplatný prístup k štátnej službe ombudsmanov 
pre spotrebiteľov v Luxembursku (ďalej len „NCOSL“), luxemburskému poisťovaciemu mediátorovi (ďalej len 
„LIM“) a luxemburskému poisťovaciemu regulátorovi, CAA, ktorého jedným z cieľov je prijímanie a preskúmanie 
sťažností poistníkov a iných zainteresovaných strán (NCOSL, LIM a CAA sú spoločne režimom ombudsmana 
Luxemburska). Napriek tomu, že režim ombudsmana Luxemburska sa líši od ombudsmana Spojeného kráľovstva 
(napríklad režim ombudsmana Luxemburska neumožňuje zaviesť záväzné rozhodnutia týkajúce sa poisťovateľa), 
obe majú za cieľ usmerňovať a riešiť spory poistníkov. Okrem toho, ak vlastníte európsku poistnú zmluvu, vaše právo 
na prístup k akejkoľvek existujúcej službe ombudsmana vo vašej krajine pobytu nebude ovplyvnené navrhovaným 
prevodom. Nezávislý odborník okrem iného zobral do úvahy tento bod a dospel k záveru, že poistníci s európskymi 
poistnými zmluvami nebudú navrhovaným prevodom podstatne nepriaznivo ovplyvnení.

• Ak máte európsku poistnú zmluvu, ktorá bola uzavretá v Spojenom kráľovstve do Európskeho hospodárskeho 
priestoru na cezhraničnom základe, aj keď sa vaša zmluva prevedie na spoločnosť AIG Europe, budete mať 
naďalej prístup k ombudsmanovi Spojeného kráľovstva v súvislosti s činnosťami (alebo opomenutiami) vykonávanými 
v Spojenom kráľovstve pred prevodom v súvislosti s vašou poistnou zmluvou. Ak má po prevode vašu poistnú zmluvu 
na starosť spoločnosť AIG Europe v EHP, nebudete mať prístup k ombudsmanovi v Spojenom kráľovstve vo vzťahu 
k týmto službám, hoci namiesto toho získate bezplatný prístup k NCOSL a LIM a existujúci prístup k platným službám 
na riešenie sťažností v každej zostávajúcej krajine EHP nebude ovplyvnený.

• Ak máte rozdelenú poistnú zmluvu, máte naďalej prístup k ombudsmanovi vo vzťahu k časti poistnej zmluvy 
uzavretej v Spojenom kráľovstve. Budete mať prístup k ombudsmanovi Spojeného kráľovstva (vo vzťahu k činnostiam 
vykonávaným v Spojenom kráľovstve v súvislosti s vašou poistnou zmluvou) a režimu ombudsmana Luxemburska vo 
vzťahu k európskej časti poistnej zmluvy. 

Ďalšie informácie o službe ombudsmana nájdete v správe nezávislého odborníka (informácie o tom, ako možno získať 
kópiu správy nezávislého odborníka, nájdete v otázke č. 40). 

22. Posudzujú úrady FCA a PRA navrhovaný prevod?
Áno. Úrady PRA aj FCA majú právo písomne a ústne poskytovať vyhlásenia pre Najvyšší súd vrátane toho, že poskytnú 
Najvyššiemu súdu správy, v ktorých uvedú svoje stanoviská k navrhovanému prevodu, ktoré bude Najvyšší súd 
zohľadňovať pri rozhodovaní o tom, či sú podmienky navrhovaného prevodu spravodlivé a či sú chránené záujmy 
poistníkov. Posúdenie úradmi FCA a PRA by sa nemalo používať ako náhrada toho, aby každý zákazník zvážil, aký môže 
mať na neho navrhovaný prevod vplyv. Konečné rozhodnutie o tom, či povoliť navrhovaný prevod, má Najvyšší súd.
 

ČASŤ C – SCHVAĽOVACÍ PROCES

23. Kedy a kde sa koná pojednávanie na Najvyššom súde, aby sa zvážil navrhovaný prevod?
Pojednávanie na Najvyššom súde na posúdenie a v prípade, že sa to bude považovať za náležité, na schválenie 
navrhovaného prevodu je naplánované na 18. októbra 2018 v Londýne. Pojednávanie na Najvyššom súde sa uskutoční 
v budove Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londýn, EC4A 1NL. Každý, kto sa chce zúčastniť na pojednávaní, 
by si mal pozrieť našu webovú stránku plánu na adrese www.aig.com/brexit (ďalej len „webová stránka prevodu“), 
ktorá bude aktualizovaná v prípade zmeny dátumu pojednávania. Pravidelne kontrolujte webové stránky, či nedošlo 
k nejakým aktualizáciám.

24. Čo sa stane na pojednávaní na Najvyššom súde?
Najvyšší súd zváži, či schváli navrhovaný prevod. Právni zástupcovia spoločnosti AEL vysvetlia návrhy, oznámenia a 
všetky odpovede prijaté od poistníkov a iných zainteresovaných strán. 

Pred rozhodnutím o schválení navrhovaného prevodu Najvyšší súd zváži názory nezávislého odborníka, úradov PRA 
a FCA a všetky odpovede prijaté od poistníkov a iných zainteresovaných strán. Pri rozhodovaní Najvyšší súd zváži, či 
záujmy poistníkov nie sú podstatným spôsobom ovplyvnené navrhovaným prevodom. Najvyšší súd sa bude riadiť názormi 
nezávislého odborníka a úradov PRA a FCA. 

Najvyšší súd tiež zváži zlúčenie spolu so zvažovaním navrhovaného prevodu. Zlúčenie zahŕňa osobitné právne formality 
na proces podľa časti VII, a ak bude Najvyšší súd presvedčený, že účastníci zlúčenia (AEL a AIG Europe) splnili tieto 
formality, vydá osvedčenie na potvrdenie tejto skutočnosti. Po prijatí tohto osvedčenia môžu strany podľa luxemburského 
zákona požiadať o účinnosť zlúčenia. Očakáva sa, že zlúčenie aj navrhovaný prevod nadobudnú účinnosť 1. decembra 
2018.
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25. Môžem hlasovať o navrhovanom prevode?
Neexistujú žiadne hlasovacie postupy vo vzťahu k prevodu poistných zmlúv a nie ste povinní podniknúť žiadne kroky 
v súvislosti s navrhovaným prevodom. Ak Najvyšší súd schváli navrhovaný prevod, všetky dotknuté poistné zmluvy 
budú automaticky prevedené na spoločnosť AIG UK a/alebo AIG Europe. Máte však právo vzniesť námietku voči 
navrhovanému prevodu a žiadať o jej vypočutie pred Najvyšším súdom. Pozrite si otázku 26, kde nájdete podrobnosti o 
tom, čo robiť, ak chcete namietať.

26. Ako môžem vzniesť námietky voči navrhovanému prevodu, upozorniť na nejaké obavy alebo sa 
vyjadriť?
Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky, alebo sa domnievate, že by ste mohli byť navrhovaným prevodom nepriaznivo 
ovplyvnení, obráťte sa na našu vyhradenú linku pomoci na číslo uvedené v tabuľke v prílohe 2 a my sa pokúsime vám 
pomôcť. Linka pomoci je k dispozícii od 9:00 do 17:00 od pondelka do piatka (okrem štátnych sviatkov). Zaznamenáme 
vaše obavy a oznámime ich úradom PRA a FCA, nezávislému odborníkovi a Najvyššiemu súdu. Prípadne nám môžete 
napísať na adresu AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené kráľovstvo alebo nám napíšte na 
adresu aigbrexit@aig.com
Bez ohľadu na to, či ste nás kontaktovali ako prví, máte právo:

• Vykonať písomné vyjadrenia a/alebo sa osobne zúčastniť na pojednávaní Najvyššieho súdu.
• Požiadajte právneho zástupcu, aby sa zúčastnil na pojednávaní na Najvyššom súde a zastupoval vás vo vašom 

mene. 

Hoci nás nemusíte kontaktovať predtým, ako budete uplatňovať svoje práva uvedené vyššie, žiadame vás, aby ste nám 
to oznámili, aby sme mali príležitosť porozumieť akýmkoľvek obavám a prediskutovať ich priamo s vami. Informujte nás 
preto čo najskôr písomne na vyššie uvedenú adresu alebo nám napíšte na adresu aigbrexit@aig.com, a to najneskôr do 5 
dní pred zasadnutím Najvyššieho súdu naplánovaným na 18. októbra 2018. Všetky pripomienky pošleme aj úradom PRA 
a FCA, nezávislému odborníkovi a Najvyššiemu súdu.

27. Kedy sa uskutoční navrhovaný prevod a ako zistím, že už prebehol?
Ak bude navrhovaný prevod schválený Najvyšším súdom, uverejníme oznámenie na webovej stránke prevodu krátko po 
pojednávaní Najvyššieho súdu 18. októbra 2018. Ak Najvyšší súd schváli navrhovaný prevod, očakáva sa, že nadobudne 
účinnosť 1. decembra 2018. Ak dôjde k akýmkoľvek zmenám v pláne, tieto zmeny budú uvedené na webovej stránke 
prevodu.
 
Oznam bude zverejnený aj v celoeurópskych novinách, v ktorých sa oznámi poistníkom, že navrhovaný prevod bol 
schválený.

28. Kto zaplatí za navrhovaný prevod?
Všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s navrhovaným prevodom vrátane poplatkov za nezávislého 
odborníka, právneho poplatku a poplatkov pre úrad PRA a FCA, znáša spoločnosť AEL.

ČASŤ D – ČO TO ZNAMENÁ PRE SPRÁVU MOJEJ POISTNEJ ZMLUVY

29. Ovplyvní zmena poisťovne obnovenie mojej poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy, ktorú teraz 
uzatváram?
Ak uzavriete poistnú zmluvu alebo obnovíte svoju existujúcu poistnú zmluvu pred dátumom realizácie (očakáva sa 1. 
decembra 2018), spoločnosť AEL bude aj napriek tomu poskytovať poistenie. Ak si ponecháte, obnovíte alebo uzavriete 
poistnú zmluvu po dátume dokončenia, spoločnosť AIG UK a/alebo AIG Europe vám poskytne poistenie v závislosti 
od toho, či máte poistnú zmluvu v Spojenom kráľovstve, európsku poistnú zmluvu alebo rozdelenú poistnú zmluvu (viac 
informácií o tom, či bude vašou poisťovňou spoločnosť AIG UK a/alebo AIG Europe, nájdete v otázkach 9 a 10).

30. Bude navrhovaný prevod znamenať akúkoľvek zmenu poistného krytia, ktoré mám na základe 
svojej poistnej zmluvy?
Nie. Poistné krytie, ktoré vám poskytneme, sa v dôsledku navrhovaného prevodu nezmení. Zmena poisťovne neovplyvňuje 
žiadne hľadisko súčasného poistného krytia, ktoré ste si zakúpili, a nemá žiadny vplyv na vašu možnosť uplatniť si nárok. 
Vaša súčasná poistná zmluva bude aj po navrhovanom prevode naďalej platná.

31. Vydáte opätovne moju aktívnu poistnú zmluvu a pošlete mi novú?
Nie, nezmeníme aktuálnu dokumentáciu vašej poistnej zmluvy ani vám znova nevydáme novú dokumentáciu vašej poistnej 
zmluvy. Budete aj naďalej poistení, nemusíte vykonať žiadne kroky. 
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32. Je si môj maklér vedomý týchto zmien (v prípade potreby)?
Áno, v prípade potreby sme oznámili zmeny našim poisťovacím maklérom a sprostredkovateľom. Uvedomujú si, že 
navrhovaný prevod nezmení obchodný vzťah s ním či s vami. 

33. Je na základe mojej existujúcej poistnej zmluvy splatné ďalšie poistné ako výsledok 
navrhovaného prevodu?
Nie. Samotný navrhovaný prevod nebude mať za následok zmenu poistného splatného podľa vašej existujúcej zmluvy.

34. Platím poistné prostredníctvom inkasa. Musím vyplniť ďalší mandát na inkaso? 
Ak nám automaticky platíte prostredníctvom svojho bankového účtu, táto zmena neovplyvní plán platieb ani postup a 
nepožiadame vás, aby ste vykonali nový platobný príkaz. Jedinou zmenou, ktorú si môžete všimnúť, je, že ak sa vo vašom 
výpise zobrazí názov spoločnosti, bude aktualizovaný a bude zobrazovať názov novej poisťovne: 

• AIG UK, ak máte poistnú zmluvu v Spojenom kráľovstve a
• AIG Europe, ak máte európsku poistnú zmluvu

35. Budú sa o moju poistnú zmluvu starať tie isté osoby?
Áno, všetky kontaktné údaje a telefónne čísla služieb zákazníkom zostanú rovnaké.

36. Zmena poisťovne sa očakáva od 1. decembra 2018. Bude to môj nový dátum obnovenia?
Dátum obnovenia vašej poistnej zmluvy zostáva rovnaký ako predtým

37. Ovplyvní navrhovaný prevod akékoľvek nároky, ktoré som uplatnil/-a, alebo moju schopnosť 
uplatniť budúce nároky?
Nie. Nedôjde k žiadnej zmene v procese vybavovania poistných udalostí pre poistníkov ani v procese platieb poistného 
plnenia. Oznámenie o nárokoch je potrebné predložiť podľa podmienok poistnej zmluvy.

38. Čo ak mám nárok podľa svojich poistných zmlúv, ktoré neboli dohodnuté alebo sú predmetom 
právneho sporu?
Súčasná prax sa nezmení. Oznámenie o nárokoch je potrebné predložiť podľa podmienok poistnej zmluvy. Prevod nebude 
mať za následok žiadnu zmenu v procese vybavovania poistných udalostí pre poistníkov ani v procese platieb poistného 
plnenia.

Akékoľvek prebiehajúce, súčasné alebo budúce konania vedené spoločnosťou AEL alebo proti spoločnosti AEL budú po 
dátume realizácie vedené spoločnosťou AIG UK a/alebo spoločnosťou AIG Europe (podľa situácie).

39. Ovplyvní prevod spracúvanie informácií týkajúcich sa mojej zmluvy a/alebo nároku?
Prevod vašej poistnej zmluvy(-úv) a/alebo nároku bude znamenať, že spoločnosť v rámci skupiny AIG, ktorá dohliada na 
spracúvanie informácií (obvykle označovaný ako správca údajov), sa zmení z AEL na AIG UK a/alebo AIG Europe. Naše 
použitie informácií inak zostáva nezmenené a my ich budeme aj naďalej chrániť, ako sme to robili vždy. Ďalšie informácie 
o tom, ako spoločnosť AIG Group používa osobné informácie, nájdete na webovej stránke  
www.aig.com/globalprivacy.

ČASŤ E – ĎALŠIE INFORMÁCIE

40. Kde nájdem viac informácií?
Do brožúry plánu sme zahrnuli informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť navrhovaný prevod. Ďalšie informácie nájdete 
na webových stránkach prevodu, kde nájdete úplné podmienky navrhovaného prevodu a úplnú správu nezávislého 
odborníka. 

Môžete tiež požiadať o bezplatnú kópiu navrhovaných dokumentov o prevode prostredníctvom webovej stránky prevodu 
alebo nás kontaktujte jedným zo spôsobov uvedených nižšie. Môžete zavolať na našu vyhradenú linku pomoci pomocou 
jedného z miestnych čísel uvedených v prílohe 2 tohto dokumentu. Prípadne nám môžete napísať na adresu AIG Brexit 
Team, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB alebo nám napíšte e-mail na adresu aigbrexit@aig.com. Zaznamenáme 
vaše obavy a oznámime ich úradom PRA a FCA, nezávislému odborníkovi a Najvyššiemu súdu. 

Všetky budúce aktualizácie súvisiace s navrhovaným prevodom budú zverejnené na webovej stránke prevodu vrátane 
akýchkoľvek zmien dátumu pojednávania na najvyššom súde a kópie každej doplňujúcej správy vypracovanej nezávislým 
odborníkom. Pravidelne kontrolujte webové stránky, či nedošlo k nejakým aktualizáciám.
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Uvedomujeme si, že môžete mať ďalšie otázky alebo obavy. Naše kontaktné údaje sa nebudú meniť v dôsledku 
navrhovaného prevodu, preto sa aj naďalej obracajte na svoj obvyklý kontakt v skupine AIG alebo prostredníctvom 
makléra, ak je to možné, vo vzťahu k akýmkoľvek otázkam týkajúcim sa vašej existujúcej poistnej zmluvy.

41. Prečo som dostal/-a viac ako jeden list a informačný balík?
Ak máte viac ako jednu poistnú zmluvu so spoločnosťou AEL alebo vaša zmluva kryje riziká Spojeného kráľovstva aj 
Európy, možno ste dostali viac ako jeden informačný balík. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti. 

42. Už nie som poistníkom, prečo je to teda pre mňa dôležité?
Podmienky niektorých poistných zmlúv uzavretých so spoločnosťou AEL môžu umožniť, aby sa nároky uskutočnili niekoľko 
rokov po uplynutí platnosti tejto poistnej zmluvy. V závislosti od podmienok vašej poistnej zmluvy budete mať stále právo 
uplatniť nárok na základe takejto poistnej zmluvy. Po navrhovanom prevode sa o takéto nároky bude starať spoločnosť 
AIG UK a/alebo AIG Europe v závislosti od toho, či máte poistnú zmluvu v Spojenom kráľovstve, európsku poistnú zmluvu 
alebo rozdelenú poistnú zmluvu (viac informácií o tom, či bude vaše poistné nároky riadiť spoločnosť AIG UK a/alebo 
AIG Europe, nájdete v otázkach 9 a 10).

43. Čo ak chcem zrušiť svoju poistnú zmluvu, pretože s týmito zmenami nie som spokojný/-á?
Žiadne vaše aktuálne práva na zrušenie poistnej zmluvy nebudú navrhovaným prevodom ovplyvnené.

44. Čo ak sa navrhovaný prevod neschváli?
Ak navrhovaný prevod Najvyšší súd neschváli, vaša zmluva nebude prevedená podľa navrhovaného prevodu. Ak 
navrhovaný prevod nebude schválený, aktualizujeme webovú stránku prevodu a poskytneme ďalšie informácie. Preto 
odporúčame, aby ste priebežne skontrolovali aktualizácie.

45. Čo urobí skupina AIG, ak sa vyskytnú prechodné opatrenia pre Brexit?
Pozorne monitorujeme politický vývoj a zohľadníme ho, ak poskytne určitú časovú os a štruktúru budúcich vzťahov 
Spojeného kráľovstva s Európou. Zatiaľ sme nezaznamenali žiadny vývoj, ktorý by odôvodňoval zmenu našich plánov 
reštrukturalizácie a navrhovaného prevodu. Našou prioritou je zabezpečiť, aby sme po Brexite mohli pokračovať v 
poskytovaní služieb našim existujúcim poistníkom a uzatvárať nové poistné zmluvy po celej Európe. 

46. Prečo skupina AIG vykonáva svoju reštrukturalizáciu v súvislosti s Brexitom týmto spôsobom? 
Spoločnosť AIG vykonala podrobnú hĺbkovú analýzu vo vzťahu k jej reštrukturalizácii v dôsledku Brexitu vrátane 
mechanizmu reštrukturalizácie a prevádzkového modelu, ktorý má dve nové poisťovne (t. j. AIG UK a AIG Europe) so 
sídlom v Spojenom kráľovstve a Luxembursku, aby slúžili jej poistníkom. Sme presvedčení, že náš návrh je najvhodnejší na 
zabezpečenie kontinuity pre našich existujúcich poistníkov a uzatváranie nových poistných zmlúv v celej Európe po Brexite.

ČASŤ F – OTÁZKY ŠPECIFICKÉ PRE MAKLÉRA

47. Aké sú vaše časové plány na zriadenie kapitalizovanej európskej poisťovne, ktorá by mohla 
uzatvárať poistné zmluvy v EHP a byť schopná platiť nároky európskym podnikom klientov?
Spoločnosť AIG Europe získala licenciu na začiatku roka 2018. Bude pripravená prevziať európsku časť podnikania ako 
súčasť európskeho prevodu 1. decembra 2018. V rámci tohto prevodu získa kapitál potrebný na podporu európskeho 
podnikania. Očakáva sa, že spoločnosť AIG Europe začne uzatvárať nové poistné zmluvy a obnovovať existujúce poistné 
zmluvy a poskytovať k nim služby od toho istého dátumu. Pre našich poistníkov to znamená, že prechod na novú európsku 
poisťovňu bude bezproblémový, keďže rovnaké tímy budú pôsobiť v pobočkách tak, ako dnes.

48. Ako budete riadiť potreby nadnárodných klientov v rámci tohto postupu?
Od našich nadnárodných klientov sa nebude vyžadovať žiadna činnosť na zabezpečenie nepretržitého krytia. Vďaka 
našej rozsiahlej sieti pobočiek v celej Európe ponúka Brexit spoločnosti AIG príležitosť rozšíriť svoje vedúce postavenie 
poskytovateľa komplexných nadnárodných programov, ktoré uspokoja potreby klientov na celom svete, a to aj 
v Spojenom kráľovstve a ostatných štátoch Európy. Naše starostlivo zvažované plány pomôžu zabezpečiť, aby spoločnosť 
AIG naďalej zaujímala vedúce postavenie na trhu, aby bola odolná a pripravená na akúkoľvek podobu, akou sa odchod 
Spojeného kráľovstva z EÚ napokon uskutoční. Ak sa poistná zmluva nadnárodného klienta vzťahuje na riziká v Spojenom 
kráľovstve aj v Európe, potom sa jej podmienky prevedú spôsobom uvedeným v otázke 9.

49. Budú mať nové spoločnosti úverové ratingy?
Od spoločností AIG Europe a AIG UK sa očakáva, že získajú úverový rating aspoň od jednej zo štyroch hlavných 
ratingových agentúr: Standard and Poor’s, Moody’s, A.M. Best a Fitch. Očakáva sa, že úverové ratingy budú 
prinajmenšom ekvivalentné súčasným ratingom spoločnosti AEL, a to: „A+“ od agentúry Standard and Poor's, „A“ od 
agentúry AM Best a Fitch a „A2“ od agentúry Moody's. Úverové ratingy budú platné pred začatím uzatvárania poistných 
zmlúv spoločnosťami AIG UK a AIG Europe dňa 1. decembra 2018.
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50. Napíšete poistníkom?
Áno, poistníci a iné zainteresované strany budú informované o navrhovanom prevode v súlade so zákonnými 
požiadavkami Spojeného kráľovstva podľa časti VII zákona FSMA. Očakáva sa, že sa tieto oznamy začnú posielať 
od apríla 2018. Poistníci dostanú sprievodný list, otázky 1 – 46 tohto dokumentu a brožúru plánu obsahujúcu ďalšie 
informácie o navrhovanom prevode. Brožúra plánu bude obsahovať: 

• zhrnutie navrhovaného prevodu,
• zhrnutie správy nezávislého odborníka,
• oficiálne oznámenie o navrhovanom prevode a ďalšie informácie o vypočutí pred Najvyšším súdom.

Poistníci budú oprávnení vzniesť akékoľvek obavy alebo námietky týkajúce sa navrhovaného prevodu písomne, telefonicky 
alebo na pojednávaní na Najvyššom súde. Ich obavy budú zaznamenané a oznámené úradom PRA, FCA, nezávislému 
odborníkovi a Najvyššiemu súdu na prijatie príslušných opatrení (pozrite si otázku 26).

51. Očakávate, že makléri podporia vykonávanie komunikácie?
Vo všeobecnosti očakávame, že napíšeme priamo poistníkom, ale môže byť potrebné spolupracovať s našimi maklérmi, 
aby sme tento proces podporili buď na identifikáciu chýbajúcich kontaktných údajov poistníkov, alebo na podporu 
samotného procesu oznamovania. V takomto prípade budeme oznamovať a komunikovať s takýmito maklérmi podľa 
potreby. 

Je možné, že poistníci sa obrátia priamo na maklérov s otázkami týkajúcimi sa navrhovaného prevodu. Tento dokument 
je navrhnutý tak, aby poskytol maklérom dostatok informácií na to, aby odpovedali na otázky poistníkov. Máme však 
aj vyhradenú linku pomoci pre otázky. Ak majú poistníci námietku voči navrhovanému prevodu, presmerujte ich na 
našu vyhradenú linku pomoci (s použitím údajov uvedených v prílohe 2), aby sme sa mohli zaoberať vašimi obavami a 
zaznamenať ich. 

52. Čo to znamená pre moje podmienky obchodnej zmluvy so spoločnosťou AEL? (a akýchkoľvek 
zmluvných dohôd, ktoré mám uzavreté so spoločnosťou AEL)
Pozrite si otázky 61 a 62.
Okrem prevodu poistných zmlúv, ako je opísané v otázke 8, navrhovaný prevod má tiež za následok prevod obchodných 
zmlúv. Toto funguje podobne, ako je uvedené pre poistné zmluvy v otázkach 9 a 10. Ak sa vaša zmluva so spoločnosťou 
AEL týka výlučne:

• podnikania spoločnosti AEL v Spojenom kráľovstve, vaša zmluva bude prevedená na spoločnosť AIG UK alebo 
• podnikania spoločnosti AEL v Európe, vaša zmluva bude prevedená na spoločnosť AIG Europe,

pričom všetky ostatné zmluvné podmienky zostanú nezmenené.
Ak sa váš zmluvný vzťah so spoločnosťou AEL týka podnikania v Spojenom kráľovstve aj európskeho podnikania, vaša 
zmluva so spoločnosťou AEL bude rozdelená medzi spoločnosti AIG UK a AIG Europe tak, aby sa zmluvné podmienky 
vášho zmluvného vzťahu súhrnne vzťahovali na obidva nové subjekty, aby sa vaše zmluvné podmienky v dôsledku 
navrhovaného prevodu nezlepšili ani nezhoršili. Ďalšie údaje si pozrite tiež v otázke 62.

53. Máte nejaké licencované prevádzky v Európe, ktoré by boli schopné uzatvárať a frontovať 
poistné zmluvy v prípade, že Spojené kráľovstvo stratí po Brexite jednotné európske povolenie? 
Naša nová európska poisťovacia spoločnosť so sídlom v Luxembursku (AIG Europe) bude môcť uzatvárať poistné zmluvy 
a poskytovať služby pre riziká v EHP (a takisto bude mať licenciu v rôznych jurisdikciách mimo EHP, ako je napríklad 
Švajčiarsko) a uľahčí plynulé fungovanie podnikania spoločnosti AIG v rámci EHP a Švajčiarsku po tom, čo Spojené 
kráľovstvo opustí EÚ. 

Spoločnosť AIG Europe získala povolenie na začiatku roka 2018 a očakáva sa, že jej pobočky budú mať povolenie v 
2. štvrťroku 2018, čo je ešte pred plánovaným odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ 29. marca 2019. Nová spoločnosť 
bude mať podobnú štruktúru pobočiek v EHP a vo Švajčiarsku, aké má dnes spoločnosť AEL.

54. Čo to znamená pre spoločnosť AIG v Spojenom kráľovstve?
Po právnej reštrukturalizácii bude mať spoločnosť AIG v Spojenom kráľovstve (AIG UK) subjekt, ktorý bude uzatvárať 
poistné zmluvy v Spojenom kráľovstve a druhý v Luxembursku (AIG Europe) s pobočkami v celej Európe, ktorý bude 
uzatvárať poistné zmluvy v celej Európe. Tieto opatrenia vykonávame na reštrukturalizáciu, aby sme zabezpečili odolnosť 
v akejkoľvek podobe, v akej Brexit nakoniec prebehne, a v akomkoľvek právnom a regulačnom prostredí, ktoré vznikne 
pre poisťovateľov pôsobiacich v oboch Spojenom kráľovstve a ostatných štátoch EHP.
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Spojené kráľovstvo zostáva najväčšou oblasťou pôsobenia spoločnosti AIG v ktorejkoľvek krajine v Európe a je hlavným 
trhom, na ktorom chceme pokračovať v investovaní a raste. Londýn zostane dôležitým centrom poisťovacích činností a 
vidíme príležitosť v pretrvávajúcej sile poisťovacieho trhu v Spojenom kráľovstve.

55. Aké bude percentuálne rozdelenie podnikania a majetku spoločnosti AEL medzi spoločnosťami 
AIG Europe a AIG UK?
Táto informácia je k dispozícii v správe nezávislého odborníka. Zhrnutie správy nezávislého odborníka je obsiahnuté v 
brožúre plánu, ktorá je k dispozícii na adrese www.aig.com/brexit spolu s úplnou správou nezávislého odborníka.

56. Bude mať spoločnosti AIG dva teamy vedenia – pre Európu a pre Spojené kráľovstvo?
Spoločnosti AIG UK a AIG Europe budú mať svoje samostatné správne a riadiace štruktúry na riadenie a správu 
príslušneho právneho subjektu a každý subjekt bude mať vlastné vrcholové vedenie. Cieľom našich plánov je však 
zabezpečiť, aby naši klienti a partneri nezaznamenali v dôsledku tejto zákonnej zmeny žiadne narušenie.

57. Ide o zložitý proces reštrukturalizácie. Dokáže spoločnosť AIG Europe plniť svoje obchodné 
povinnosti po Brexite? 
Áno. Po dokončení tejto reštrukturalizácie bude spoločnosť AIG odolná v akejkoľvek podobe, v ktorej sa Brexit nakoniec 
uskutoční. Máme značné skúsenosti s riadením tohto typu reštrukturalizačného procesu, ktorý zahŕňa právne a regulačné 
postupy určené na zabezpečenie ochrany poistníkov, a tešíme sa na trvalú spoluprácu so všetkými relevantnými 
regulačnými orgánmi počas obdobia reštrukturalizácie a po ňom.

Máme dobrú pozíciu, aby sme zabezpečili hladký prechod pre svojich klientov vďaka svojej rozsiahlej sieti pobočiek v 
celej Európe. To znamená, že na rozdiel od niektorých poisťovateľov už máme dobre zavedenú infraštruktúru na všetkých 
svojich kľúčových európskych trhoch. 

58. Ako bude fungovať vlastnícka štruktúra dvoch nových poisťovní? 
Bezprostredné vlastníctvo spoločnosti AIG UK bude naďalej patriť existujúcej materskej spoločnosti AEL, AIG Holdings 
Europe Limited v Spojenom kráľovstve. Bezprostredné vlastníctvo spoločnosti AIG Europe bude naďalej zabezpečené 
prostredníctvom existujúcej materskej spoločnosti AIG Europe Holdings Sàrl v Luxembursku. Obe tieto podskupiny budú 
aj naďalej vlastnené prostredníctvom tej istej širšej skupinovej štruktúry vlastníctva ako dnes – budú patriť spoločnosti 
American International Group, Inc. ako hlavnej materskej spoločnosti. 

ČASŤ G – OTÁZKY ŠPECIFICKÉ PRE ZAISŤOVŇU

59. Akým spôsobom sa zaobchádza s rozdelenými poistnými zmluvami pri navrhovanom prevode a 
bude to mať vplyv na postúpené zaistné zmluvy, spoločnosti AEL?
Prečítajte si prílohu 1, ktorá vám pomôže pochopiť, kde sa poistná zmluva prevedie v dátume realizácie. Ak spoločnosť 
AEL postúpila riziká pre vás ako zaisťovateľa, účinkom navrhovaného prevodu bude prevod zaistenia rovnakým spôsobom 
ako podkladové poistné zmluvy, na ktoré sa vzťahuje.

V prípade, že vaša spoločnosť uzavrela akékoľvek zmluvy o zaistení pokrývajúce rozdelené poistné zmluvy spoločnosti 
AEL, krytie takýchto zaisťovacích zmlúv bude podobne rozdelené medzi spoločnosťami AIG UK a AIG Europe tak, aby 
odrážali riziko prevedené na každú spoločnosť. Navrhovaný prevod vrátane prevodu akýchkoľvek rozdelených poistných 
zmlúv nebude mať žiaden vplyv na vašu spoločnosť na základe jej zmlúv o zaistení so spoločnosťou AEL alebo spôsobu, 
akým sú takéto zmluvy o zaistení spravované. Jedinou zmenou bude tá, že spoločnosti AIG UK a/alebo AIG Europe 
nahradia spoločnosť AEL ako postupník. Podmienky a všetky postúpené zaisťovacie zmluvy, ktoré pokrývajú rozdelené 
poistné zmluvy vrátane prípadných zadržaní, obmedzení a akýchkoľvek iných zmluvných podmienok, sa budú aj naďalej 
uplatňovať súhrnne pre spoločnosti AIG UK a AIG Europe, aby sa vaše podmienky nezhoršili ani nezlepšili oproti tomu, 
ako to bolo pred navrhovaným prevodom. Vaša spoločnosť nebude musieť po navrhovanom prevode vykonať žiadne 
nižšie ani vyššie platby podľa akýchkoľvek vydaných zaisťovacích zmlúv. 

V prípade, že sa vaša spoločnosť podieľala na akýchkoľvek zmluvách o zaistení, v ktorých budú niektoré zaistené poistky 
prevedené do spoločnosti AIG UK, zatiaľ čo iné zaistené poistky budú prevedené na spoločnosť AIG Europe, budú platiť 
rovnaké zásady. 



16

60. Čo sa stane s akýmkoľvek dohodami poskytnutými spoločnosti AEL zaisťovňou pre jej záväzky na 
základe zmluvy o zaistení?
Všeobecne povedané, zabezpečenie akýchkoľvek zaisťovacích dohôd (ako sú napríklad akreditívy, záložné práva, 
záruky a kolaterálne dohody) poskytnuté zaisťovateľom v súvislosti so svojimi záväzkami vyplývajúcimi zo zaisťovacej 
zmluvy bude odzrkadľovať záväzky podľa zmluvy o zaistení, na ktorú sa vzťahuje, ako je uvedené v otázke 59. Takže 
zaisťovacie dohody poskytnuté v súvislosti so zaisťovacími zmluvami prechádzajúcimi na spoločnosť AIG Europe 
sa prevedú na spoločnosť AIG Europe a zaisťovacie dohody poskytnuté v súvislosti so zaisťovacími zmluvami, ktoré 
prechádzajú na spoločnosť AIG UK, sa prevedú na spoločnosť AIG UK. Ak navrhovaný prevod bude mať za následok 
rozdelenie zmluvy o zaistení, navrhovaný prevod bude mať za následok, že spoločnosti AIG UK a AIG Europe budú 
príjemcom podľa príslušnej zaisťovacej dohody s dôležitou podmienkou, že podmienky takejto zaisťovacej dohody sa 
budú uplatňovať súhrnne v oboch spoločnostiach AIG UK a AIG Europe.

Výnimkou je to, keď sa zaisťovacie dohody týkajú globálneho programu alebo programov na financovanie rizík. Býva to 
obvykle vtedy, keď spoločnosť AEL postupuje kaptívnej zaisťovni. V takom prípade sa zaisťovacia dohoda prevedie na 
„výrobnú kanceláriu“, ktorá je súčasťou podnikania, ktorá vznikla a riadi celý program. Takže ak váš program spravuje 
spoločnosť AEL v Spojenom kráľovstve, akékoľvek zaisťovacie dohody uzavreté v mene spoločnosti AEL sa prevedú 
na spoločnosť AIG UK ako príjemcu, a ak váš program spravuje jedna z existujúcich pobočiek spoločnosti AEL, všetky 
zaisťovacie dohody sa podobne prevedú na spoločnosť AIG Europe ako príjemcu.

ČASŤ H – INÉ ZAINTERESOVANÉ STRANY (VRÁTANE DODÁVATEĽOV/
PREDAJCOV/DISTRIBÚTOROV ALEBO INÝCH OBCHODNÝCH 
PARTNEROV)

61. Zmení sa moja zmluva so spoločnosťou AEL alebo pobočkou spoločnosti AEL? 
Navrhovaný prevod nebude mať žiadny vplyv na Vaše práva a povinnosti podľa Vašich zmluvných dojednaní, dohôd 
o úrovni služieb a/alebo iných podmienok so spoločnosťou AEL. Ak je vaša zmluva so spoločnosťou AEL, zmluvná 
strana AIG sa zmení na spoločnosť AIG UK, ak sa vaša zmluva vzťahuje výlučne na činnosť spoločnosti AEL v Spojenom 
kráľovstve, alebo na spoločnosť AIG Europe, ak sa vaša zmluva vzťahuje výlučne na činnosť jednej alebo viacerých 
existujúcich európskych pobočiek spoločnosti AEL. Ak máte zmluvu uzatvorenú s pobočkou spoločnosti AEL, zmluvná 
strana AIG sa vo všeobecnosti zmení na ekvivalentnú pobočku spoločnosti AIG Europe. 

62. Čo ak sa moja zmluva týka poisťovacej činnosti spoločnosti AEL v Spojenom kráľovstve aj v 
Európe?
Ak sa vaša zmluva vzťahuje na poistné podnikanie v Spojenom kráľovstve a európske poisťovacie podnikanie spoločnosti 
AEL, vaša zmluva bude rozdelená a zdvojená medzi spoločnosťami AIG UK a AIG Europe. Zmluvné podmienky vašej 
zmluvy (vrátane prípadných limitov, úrovní služieb, platobných podmienok, poplatkov a iných foriem odmeny) sa budú aj 
naďalej uplatňovať súhrnne v oboch spoločnostiach AIG UK a AIG Europe, takže v skutočnosti sa nezlepšia ani nezhoršia 
v porovnaní s tým, ako to bolo pred dátumom účinnosti navrhovaného prevodu. Vaša spoločnosť v dôsledku navrhovaného 
prevodu nebude musieť urobiť ani nezíska žiadne väčšie alebo menšie platby na základe vašej zmluvy. 

63. Ako mi bude vyplatené plnenie na základe mojej zmluvy v budúcnosti?
Nedôjde k žiadnej zmene v tom, ako vám bude vyplácané, ale platby budú vyúčtované na spoločnosť AIG UK a/alebo 
AIG Europe namiesto spoločnosti AEL. 

64. Čo ak mám uzavretú zmluvu so spoločnosťou American International Group Inc. alebo inou 
spoločnosťou skupiny AIG, ktorá však obsahuje tovar alebo služby poskytované spoločnosti AEL?
Ak máte zmluvu so spoločnosťou American International Group, Inc. alebo inou spoločnosťou skupiny AIG Group, 
na ktorej základe sa tovar alebo služby poskytujú spoločnosti AEL, nedôjde k inej zmene vašej zmluvy v dôsledku 
navrhovaného prevodu okrem toho, že po prevode sa tieto tovary alebo služby poskytnú spoločnosti AIG UK a/
alebo AIG Europe podľa potreby (alebo obom, ak sa zmluva týka podnikania v Spojenom kráľovstve aj európskeho 
podnikania).
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65. Som obchodným partnerom spoločnosti AEL a mám zmluvu, ktorá ma oprávňuje na predaj 
poistenia svojim zákazníkom v celej Európe v mene spoločnosti AEL. Bude mať navrhovaný prevod 
vplyv na mojich zákazníkov? 
Ak sú vaši zákazníci poistení v spoločnosti AEL, bude mať na nich na navrhovaný prevod vplyv. Nedôjde k žiadnemu 
vplyvu na krytie poskytnuté týmto zákazníkom v rámci ich poistných zmlúv. Ich poistné zmluvy sa však 1. decembra 2018 
prevedú na spoločnosť AIG UK a/alebo AIG Europe. Viac informácií o tom, kam sa tieto poistné zmluvy zákazníkov 
prevedú, nájdete v otázkach 8 až 10 vyššie. Časti A až E vyššie obsahujú relevantné informácie, ktoré pomôžu poistníkom 
vrátane tých, ktorí si zakúpili poistné zmluvy spoločnosti AEL, aby pochopili, prečo spoločnosť AEL podniká navrhovaný 
prevod, aké záruky sú k dispozícii a aký má na nich navrhovaný prevod vplyv. 

66. Som obchodným partnerom spoločnosti AEL. Budú moji zákazníci informovaní o navrhovanom 
prevode? 
Z právneho hľadiska sme povinní oznámiť informácie o navrhovanom prevode všetkým poistníkom vrátane tých z vašich 
zákazníkov, ktorí si zakúpili poistnú zmluvu od spoločnosti AEL. Možno sme sa už s vami spojili, aby ste nám pomohli s 
informovaním týchto zákazníkov. V opačnom prípade budú títo zákazníci informovaní o navrhovanom prevode samostatne 
(vrátane reklamy).
 
Ak vám niektorý z vašich zákazníkov položí otázky týkajúce sa navrhovaného prevodu, obráťte ich na ktorékoľvek 
kontaktné miesto uvedené v otázke č. 40.

67. Vzniknú mne alebo mojim zákazníkom nejaké náklady? 
Nie, ako je vysvetlené v otázke 28 vyššie, všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s navrhovaným prevodom 
vrátane poplatkov za nezávislého odborníka, právneho poplatku a poplatkov pre úrad PRA a FCA, znáša spoločnosť AEL. 

68. Na koho sa môžem obrátiť, ak potrebujem ďalšie informácie?
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa navrhovaného prevodu, môžete sa na nás obrátiť pomocou údajov uvedených v 
otázke 40 vyššie. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach prevodu, kde nájdete úplné podmienky navrhovaného 
prevodu a úplnú správu nezávislého odborníka.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa zmluvy so spoločnosťou AEL, aj naďalej sa obracajte na svoju obvyklú 
kontaktnú osobu v spoločnosti AIG. Naše kontaktné údaje sa v dôsledku navrhovaného prevodu nebudú meniť. 
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Príloha 1 – Vývojový diagram na stanovenie toho, kam sa vaša poistná 
zmluva prevedie

Bola vaša poistná zmluva (alebo jej časť) vydaná spoločnosťou AEL alebo v jej mene?

Bola vaša poistná zmluva vydaná pobočkou spoločnosti AEL z EHP alebo Švajčiarska alebo v jej mene?

Áno 
Vaša poistná zmluva podlieha navrhovanému prevodu

Áno 
Máte európsku poistnú zmluvu. Vašou 
poisťovňou po navrhovanom prevode 

bude spoločnosť AIG Europe

Len EHP (okrem UK)  
Máte európsku poistnú zmluvu. 

Vašou poisťovňou po navrhovanom 
prevode bude spoločnosť AIG 

Europe

Spojené kráľovstvo a/
alebo krajiny mimo EÚ 

Máte uzavretú poistnú zmluvu 
pre Spojené kráľovstvo. Vašou 
poisťovňou po navrhovanom 

prevode bude spoločnosť 
AIG UK

Vaša poistná zmluva kryje riziká, ktoré 
spadajú do každej z ďalších dvoch kategórií 

(na najbližších dvoch dlaždiciach vľavo) 
Máte rozdelenú poistnú zmluvu. Spoločnosti AIG UK a 
AIG Europe budú vašou poisťovňou (pre vašu poistnú 

zmluvu v Spojenom kráľovstve a európsku poistnú 
zmluvu) po navrhovanom prevode

Nie 
Kde sa nachádza vaše riziko?* 

Ak ste poisťovňou, upozorňujeme, že zaisťovacie zmluvy sa prevedú na 
spoločnosť AIG UK bez ohľadu na miesto rizika

Nie 
Vaša poistná zmluva nepodlieha navrhovanému prevodu

KĽÚČ:
*Umiestnenie rizika závisí od mnohých faktorov. Ďalej uvádzame všeobecné (ale nevyčerpávajúce) zhrnutie týchto 
faktorov, ktoré vás navedú:

1)  Ak sa vaše poistenie vzťahuje na majetok a jeho obsah (pokiaľ sa na obsah vzťahuje rovnaká poistná zmluva), vaše 
umiestnenie rizika sa vo všeobecnosti nachádza na území, na ktorom sa nachádza (alebo sa obvykle nachádza) 
majetok ku dňu, keď bola uzavretá vaša poistná zmluva.

2)  Ak sa vaše poistenie vzťahuje na vozidlo (lietadlá, lode a motorové vozidlá), umiestnenie rizika môže byť určené 
jedným alebo viacerými z nasledujúcich kritérií: fyzické umiestnenie vozidla, miesto registrácie vozidla alebo miesto 
bydliska alebo pôsobenie poisteného.

3)  Ak vaše poistenie súvisí s inými rizikami (t. j. netýka sa majetku ani vozidiel), potom: (a) ak ste súkromná osoba, vaše 
umiestnenie rizika sa zvyčajne nachádza na území, v ktorom máte svoje obvyklé bydlisko, ku dňu, keď bola uzavretá 
vaša poistná zmluva; alebo (b) v prípade, že ste právnickou osobou, vaše umiestnenie rizika sa nachádza na vašom 
mieste prevádzky v čase uzavretia vašej poistnej zmluvy. Ak ste právnickou osobou a vaša poistná zmluva kryje viac 
ako jednu z vašich prevádzok, ktoré sa nachádzajú na rôznych územiach, vaša poistná zmluva pravdepodobne bude 
mať viac miest rizika.
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Príloha 2 – Kontaktné údaje o linke pomoci

KRAJINA PÔVODU BEZPLATNÉ TELEFÓNNE ČÍSLO
Spojené štáty americké 8336454339

Malta 80062519

Lichtenštajnsko 0800110061

Grécko 0080044142187

Rumunsko 0800400986

Chorvátsko 0800988961

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 
Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, 

Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, 
Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko

00800 244 244 29
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