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TENTO DOKUMENT JE DÔLEŽITÝ A VYŽADUJE VAŠU 
OKAMŽITÚ POZORNOSŤ

V prípade akýchkoľvek pochybností o opatrení, ktoré potrebujete prijať, sa poraďte so svojím finančným poradcom, 
právnym poradcom alebo iným profesionálnym poradcom, ktorý je riadne oprávnený na základe zákona FSMA.

Táto brožúra je určená len ako návod a nie je konečným vyhlásením vašich práv. Na vašom poistení môžu mať záujem 
ďalšie osoby (napríklad manželia a manželky a vyživované osoby). Upozornite tieto ďalšie osoby na obsah tohto 
dokumentu. Ďalšie kópie tohto dokumentu možno získať tým, že sa obrátite na prevodcu. 

V prípade akýchkoľvek otázok, ktoré nie sú uvedené v tejto príručke, sa na nás obráťte obvyklým spôsobom, pričom 
uveďte svoje referenčné číslo a v prípade potreby aj číslo poistnej zmluvy. Podrobnosti sú uvedené v liste, ktorý je prílohou 
k tejto brožúre.

Informácie o prevode budú tiež uvedené na našich internetových stránkach na adrese www.aig.com/Brexit. 
Upozorňujeme, že my vrátane našich poverených správcov a kontaktných tímov strediska máme právne zakázané 
poskytovať finančné poradenstvo, no budeme odpovedať na všeobecné otázky o účinkoch navrhovaného prevodu.
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1. VYMEDZENIE POJMOV

AIG: American International Group, Inc.

AIG Group: AIG a priebežne jej dcérske spoločnosti vrátane prevodcu a nadobúdateľov. 

Dátum realizácie: 1. december 2018.

EHP: Európsky hospodársky priestor.

EÚ: Európska únia.

Európska časť podnikania: všetky aktíva a záväzky prevodcu okrem časti podnikania v Spojenom kráľovstve. 

Európska smernica o cezhraničnom zlúčení: smernica (EÚ) č. 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa 
niektorých aspektov práva obchodných spoločností, ktorou sa s účinnosťou od 20. júla 2017 ruší a kodifikuje smernica o 
cezhraničnom zlúčení spoločností s ručením obmedzeným 2005/56/ES z 26. októbra 2005, tak ako boli transponované 
do luxemburského práva podľa článku 1020-1 nasl. luxemburského obchodného zákonníka z 10. augusta 1915 a do 
anglického práva prostredníctvom nariadení o spoločnostiach (cezhraničné zlúčenie) z roku 2007 (SI 2007/2974). 

Európsky prevod: prevod európskej časti podnikania na európskeho nadobúdateľa. 

Európsky nadobúdateľ: AIG Europe SA, autorizovaná poisťovacia dcérska spoločnosť skupiny AIG založená 
v Luxembursku s registračným číslom B218806.

FCA: Financial Conduct Authority (Úrad pre finančné správanie) Spojeného kráľovstva alebo takýto iný štátny, zákonný 
alebo iný orgán, ktorý priebežne vykonáva takéto funkcie vo vzťahu k poisťovniam, ktoré sú pridelené úradu FCA podľa 
zákona FSMA.

FSMA: Zákon o finančných službách a trhoch z roku 2000 spolu s pravidlami a nariadeniami, ktoré boli na jeho základe zavedené.

Najvyšší súd: Najvyšší súd Anglicka a Walesu.

Nezávislý odborník: Steve Mathews z Willis Towers Watson, ktorého menovanie schválil úrad PRA.

Zákonný oznam: oficiálne oznámenie o navrhovanom prevode. 

Zlúčenie: plánované cezhraničné zlúčenie prostredníctvom absorpcie prevodcu európskym nadobúdateľom podľa 
európskej smernice o cezhraničnom zlúčení.

PRA: Úrad pre reguláciu obozretného podnikania (Prudential Regulation Authority) Spojeného kráľovstva alebo takýto 
iný štátny, zákonný alebo iný orgán, ktorý priebežne vykonáva takéto funkcie vo vzťahu k poisťovniam, ktoré sú pridelené 
úradu PRA podľa tohto zákona.

Plán prevodu: plán prevodu poistných zmlúv podľa časti VII zákona FSMA pre prevod v Spojenom kráľovstve a európsky prevod.

Správa o pláne: správa nezávislého odborníka o pláne prevodu podľa článku 109 zákona FSMA.

Nadobúdatelia: spoločne nadobúdateľ zo Spojeného kráľovstva a európsky nadobúdateľ.

Prevod: prevod časti podnikania v Spojenom kráľovstve na nadobúdateľa v Spojenom kráľovstve a prevod európskej 
časti podnikania na európskeho nadobúdateľa. 

Prevodca: AIG Europe Limited.

Spojené kráľovstvo: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Podnikanie v Spojenom kráľovstve aktíva a pasíva prevodcu, ktoré sa majú previesť na nadobúdateľa v Spojenom 
kráľovstve na základe plánu prevodu, ktorý zahŕňa poistné zmluvy v Spojenom kráľovstve a súvisiace aktíva a pasíva.

Poistné zmluvy v Spojenom kráľovstve: (a) časť poistných zmlúv týkajúcich sa rizika v Spojenom kráľovstve 
poisteného prevodcom alebo v jeho mene, (b) tá časť poistných zmlúv týkajúcich sa rizika mimo EHP poistených prevodcom 
alebo v jeho mene, a (c) zmluvy o zaistení uzavreté prevodcom alebo v jeho mene, v každom prípade iné ako v prípadoch, 
keď takáto zmluva o zaistení bola uzavretá prevodcom prostredníctvom ktorejkoľvek jeho pobočky alebo v jeho mene.

Prevod v Spojenom kráľovstve: prevod podnikania v Spojenom kráľovstve na nadobúdateľa v Spojenom kráľovstve.

Nadobúdateľ v Spojenom kráľovstve: American International Group UK Limited, autorizovaná dcérska spoločnosť 
poisťovacej skupiny AIG so sídlom v Anglicku a Walese s registračným číslom 10737370. 

Táto brožúra bola pripravená s cieľom poskytnúť vám prehľad o navrhovanom prevode. Vyhraďte čas, aby ste si ju prečítali. 

Táto brožúra obsahuje dôležité informácie. Ak máte akékoľvek pochybnosti o význame alebo dôležitosti obsahu tohto zhrnutia 
alebo plánu prevodu, odporúčame vám požiadať o radu svojho právneho poradcu alebo iného profesionálneho poradcu.
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2.1 Úvod
Navrhujeme previesť celú poisťovaciu činnosť prevodcu na nadobúdateľov. Obidvaja nadobúdatelia sú spoločnosti 
skupiny AIG. Navrhovaný prevod zahŕňa:

i. prevod v Spojenom kráľovstve a
ii. európsky prevod.

Navrhovaný prevod tvorí súčasť reštrukturalizácie, ktorú realizuje spoločnosť AIG ako reakciu na rozhodnutie obyvateľov 
Spojeného kráľovstva opustiť EÚ („Brexit“). Výsledkom Brexitu je odchod Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorý je naplánovaný 
na 29. marca 2019. Vykonávame kroky uvedené v tejto brožúre, aby sme zabezpečili, že budeme môcť pokračovať v 
poskytovaní služieb našim existujúcim poistníkom a vykonávať novú poisťovaciu činnosť v EHP a Švajčiarsku po Brexite. 

V tejto časti 2 sú zhrnuté kľúčové prvky navrhovaného prevodu, ako sú uvedené v pláne prevodu, a ďalšie informácie o 
zmenách. Prečítajte si ju pozorne. 

2.2 Dátum realizácie
Navrhovaný prevod je podmienený tým, že Najvyšší súd vydá príkaz podľa časti VII zákona FSMA a zlúčenie bude 
schválené v súlade s Európskou smernicou o cezhraničnom zlúčení. Ak súd vydá nariadenie a zlúčenie bude schválené, 
prevod a zlúčenie nadobudnú účinnosť 1. decembra 2018. 

2.3 Zákonný postup
Navrhovaný prevod zahŕňa:

a)  prevod v Spojenom kráľovstve, ktorý sa dosiahne prostredníctvom plánu prevodu, ktorý bude predložený 
Najvyššiemu súdu na jeho schválenie podľa časti VII zákona FSMA; a

b)  európsky prevod, ktorý sa dosiahne prostredníctvom kombinovaného plánu prevodu, ktorý bude predložený 
Najvyššiemu súdu na schválenie podľa časti VII zákona FSMA a cezhraničný proces zlúčenia podľa 
európskej smernice o cezhraničných zlúčeniach. 

Zákonný postup, ktorý sa bude vzťahovať na navrhovaný prevod, si vyžaduje aj vymenovanie nezávislého odborníka, 
ktorý bude informovať o pravdepodobných účinkoch navrhovaného prevodu na poistníkov. Steve Mathews zo spoločnosti 
Willis Towers Watson bol vymenovaný za nezávislého odborníka pre tento plán prevodu. Nezávislý odborník vo 
svojej správe dospel k záveru, že žiadna skupina poistníkov by v navrhovanom prevode nebola podstatne nepriaznivo 
ovplyvnená. Zhrnutie správy nezávislého odborníka je uvedené v časti 3 tejto brožúry. 

Právne predpisy Anglicka vyžadujú, aby sa zákonný oznam o navrhovanom prevode zaslal všetkým dotknutým 
poistníkom, pokiaľ sa neudeľuje upustenie od poskytnutia takéhoto právneho oznamu, a aby bol zverejnený v určitých 
publikáciách. Zákonný oznam o navrhovanom prevode je uvedený v časti 4 tejto brožúry. Tento zákonný oznam bude 
zverejnený aj v niektorých publikáciách vrátane dvoch celoštátnych novín v Spojenom kráľovstve a tých štátoch EHP, v 
ktorých prevodca vykonával poisťovacie činnosti. 

2.4 Účinok navrhovaného prevodu
Pod podmienkou schválenia plánu prevodu Najvyšším súdom a schválenia zlúčenia podľa európskej smernice o 
cezhraničných zlúčeniach s účinnosťou od dátumu realizácie: 

i. prevodca prevedie časť podnikania v Spojenom kráľovstve na nadobúdateľov v Spojenom kráľovstve;
ii. európsku časť podnikania prevedie prevodca na európskeho nadobúdateľa; a
iii. prevodca sa zruší podľa zákona. 

To znamená, že:

a)  budete naďalej mať rovnaké práva, výhody a povinnosti a budete podliehať rovnakým podmienkam vo 
vzťahu k svojej poistnej zmluve s výnimkou toho, že nadobúdateľ zo Spojeného kráľovstva (v prípade 
časti podnikania v Spojenom kráľovstve) a európsky nadobúdateľ (v prípade európskej časti podnikania) 
bude nahradený ako príslušný poisťovateľ namiesto prevodcu. Nedôjde k žiadnym ďalším zmenám krytia 
uvedeného vo vašej poistnej zmluve. 

2. ZHRNUTIE PLÁNU
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b)  ak bola vaša existujúca poistná zmluva (a) uzavretá prevodcom alebo v jeho mene inak, ako 
prostredníctvom jeho pobočiek, a (b) kryje (i) riziká v Spojenom kráľovstve a/alebo mimo EHP, a (ii) riziká 
v EHP ale mimo Spojeného kráľovstva, budete mať rozdelenú poistnú zmluvu. Podmienky vašej poistnej 
zmluvy budú platiť súhrnne pre obidvoch nadobúdateľov, preto sa pre vás nebude nič meniť, a budete mať 
naďalej rovnaké práva, výhody a povinnosti a podliehať rovnakým podmienkam v súvislosti s vašou poistnou 
zmluvou (vrátane všetkých platných obmedzení poistnej zmluvy). Ďalšie informácie o rozdelených poistných 
zmluvách sú uvedené v dokumente otázok a odpovedí. Upozorňujeme, že ak ste poisťovňa, uvedené znenie 
sa nevzťahuje s ohľadom na vaše zmluvy o zaistení (t. j. keď prevodca je vaším zaisťovateľom). 

c)  akékoľvek konanie, či už aktuálne, budúce, prebiehajúce, hroziace alebo inak spojené s prevodcom, začne 
alebo bude pokračovať od príslušného nadobúdateľa namiesto prevodcu a príslušný nadobúdateľ bude mať 
nárok na všetky obhajoby, nároky, protinároky a práva na započítanie, ktoré by mal prevodca.

d)  akýkoľvek rozsudok, vyrovnanie, príkaz alebo rozhodnutie, ktoré nie sú úplne splnené pred dátumom 
realizácie, sa stane vykonateľným:

i.  nadobúdateľom alebo voči nadobúdateľovi v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o časť podnikania v 
Spojenom kráľovstve; a

ii.  európskym nadobúdateľom alebo voči európskemu nadobúdateľovi, pokiaľ ide o európsku časť 
podnikania, namiesto prevodcu. 

e)  všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s navrhovaným prevodom vrátane poplatkov za 
nezávislého odborníka, právnych poplatkov a poplatkov pre úrad PRA a FCA znáša prevodca (a nie 
poistníci časti podnikania v Spojenom kráľovstve alebo európskej časti podnikania). 

2.5 Očakávaný harmonogram
Vypočutie na Najvyššom súde s cieľom posúdiť navrhovaný prevod je naplánované na 18. októbra 2018 v Londýne (Rolls 
Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londýn, EC4A 1NL).

Navrhovaný dátum nadobudnutia účinnosti plánu prevodu a zlúčenia je 1. decembra 2018.

2.6 Ďalšie informácie
Je dôležité, aby ste pochopili pozadie navrhovaného prevodu a odporúčame, aby ste si prečítali celú túto brožúru vrátane 
zhrnutia správy nezávislého odborníka v časti 3 a zákonného oznamu o navrhovanom prevode v časti 4 tejto brožúry. 
Upozorňujeme vás tiež na dokument Otázky a odpovede. 

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa navrhovaného prevodu, ďalšie informácie vrátane úplných podmienok 
plánu prevodu a úplnej správy nezávislého odborníka nájdete bezplatne na adrese www.aig.com/brexit, alebo nám 
napíšte na adresu AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Spojené kráľovstvo alebo na adresu 
aigbrexit@aig.com, prípadne prostredníctvom špecializovanej linky pomoci na čísle uvedenom v nasledujúcej tabuľke. 
Linka pomoci je k dispozícii od 9:00 do 17:00 od pondelka do piatka (okrem štátnych sviatkov). 

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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2.7 Čo treba teraz robiť?
Ak nemáte žiadne obavy v súvislosti s navrhovaným prevodom, nemusíte robiť nič. Za predpokladu, že navrhovaný 
prevod bude schválený Najvyšším súdom a zlúčenie bude schválené v rámci postupu stanoveného v európskej 
smernici o cezhraničnom zlúčení, všetky poistné zmluvy, na ktoré sa vzťahuje plán prevodu, sa automaticky prevedú na 
nadobúdateľov. 

Ak si myslíte, že navrhovaný prevod by vás významne nepriaznivo ovplyvnil, alebo inak by ste chceli vzniesť námietky 
proti navrhovanému prevodu, máte právo predložiť Súdnemu dvoru svoje obavy buď osobne, prostredníctvom zastúpenia 
alebo písomne. Prípadne môžete predložiť akékoľvek obavy nám v písomnej podobe alebo telefonicky a vaše obavy 
zaznamenáme a kópiu poskytneme úradom PRA, FCA, nezávislému odborníkovi a Najvyššiemu súdu. Proces predloženia 
obáv vysvetľujeme v dokumente Otázky a odpovede.

Ak si myslíte, že vás naše návrhy podstatne nepriaznivo ovplyvnia, hoci nemusíte písomne oznámiť vaše obavy, žiadame 
vás, aby ste to urobili, aby sme mali možnosť pochopiť ich a porozprávať sa o nich s vami. Preto nám ich oznámte písomne 
čo najskôr a najlepšie najmenej 5 pracovných dní pred dňom pojednávania na Najvyššom súde. 

3. ZHRNUTIE SPRÁVY NEZÁVISLÉHO ODBORNÍKA

3.1 Úvod
Ak sa schvaľuje plán prevodu poisťovacej činnosti z jednej spoločnosti na druhú na Najvyššom súde v Anglicku a Walese 
(ďalej len „Najvyšší súd“), musí byť doložený správou o podmienkach plánu od nezávislého odborníka (ďalej len 
„nezávislý odborník“). Správa o pláne od nezávislého odborníka (ďalej len „správa o pláne“) je požiadavkou podľa časti 
VII zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 (ďalej len „FSMA“).

Tento dokument je zhrnutím správy o pláne (ďalej len „zhrnutie“). Toto zhrnutie môže byť distribuované poistníkom a 
akejkoľvek ďalšej osobe, ktorá má nárok na kópiu podľa príslušného právneho predpisu alebo nariadenia. Správa o pláne 
obsahuje podrobné informácie, ktoré sa v tomto súhrne neuvádzajú. 

Súhrnná správa a správa o pláne boli vypracované na základe pokynov spoločnosti AIG Europe Limited (ďalej len „AEL“) 
v prospech Najvyššieho súdu výhradne na účely požiadaviek zákona FSMA na prevody podľa časti VII. Najvyššiemu 
súdu som zaviazaný/-á povinnosťou pomôcť mu vo veciach, ktoré sú v mojej odbornosti. Táto povinnosť má prednosť 
pred každou povinnosťou voči akejkoľvek osobe, od ktorej som dostal/-a pokyny alebo ktorá mi zaplatila. Toto zhrnutie 
podlieha rovnakým obmedzeniam, aké sú uvedené v správe o pláne a v prípade akéhokoľvek skutočného alebo 
vnímaného konfliktu medzi týmto zhrnutím a správou o pláne má prednosť správa o pláne. 

Toto zhrnutie a správa o pláne boli pripravené v prospech Najvyššieho súdu, ktorý z nich môže vychádzať. Nezávislý 
odborník ani spoločnosť Willis Towers Watson neprijímajú žiadnu zodpovednosť ani záväzky voči akejkoľvek tretej strane 
v súvislosti so správou o pláne alebo týmto zhrnutím. V prípade, že sa takáto zmluvná strana spoľahne na správu o pláne 
alebo na toto zhrnutie, robí tak výlučne na vlastné riziko.

3.2 Informácie o nezávislom odborníkovi
Ja, Steve Mathews, som členom Inštitútu a Fakulty poistných matematikov, ktorý som absolvoval v roku 1999. Som starší 
riaditeľ vo firme Towers Watson Limited spoločnosti Watson House, London Road, Reigate, RH2 9PQ (ďalej len „Willis 
Towers Watson“ alebo „WTW“). Mám skúsenosti s typmi podnikania, v ktorých pôsobí spoločnosť AEL.

Domnievam sa, že nemám žiadny konflikt záujmov ani účasť, a to aktuálnu alebo historickú, v spoločnosti AEL alebo iných 
spoločnostiach skupiny AIG, čo by malo vplyv na moju vhodnosť pôsobiť ako nezávislý odborník pre navrhovaný plán 
(ako je vymedzené v odseku 3.3).

Spoločnosť Willis Towers Watson má na celom svete vzťahy so spoločnosťami skupiny AIG. Nedomnievam sa však, že 
povaha a veľkosť týchto vzťahov ovplyvňuje moju schopnosť konať ako nezávislý odborník pre navrhovaný plán. Údaje 
o podrobnostiach o týchto vzťahoch som poskytol priamo Úradu pre reguláciu obozretného podnikania (ďalej len „PRA“) 
a Úradu pre finančné správanie (ďalej len „FCA“).

Moje vymenovanie za nezávislého odborníka v súvislosti s navrhovaným plánom schválil úrad PRA po konzultácii 
s úradom FCA. 
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3.3 Navrhovaný plán
Navrhovaný plán (ďalej len „navrhovaný plán“) zahŕňa prevody celého podnikania spoločnosti AEL podľa časti VII na: 

a) spoločnosť American International Group UK Limited (ďalej len „AIG UK“), ktorá dostane:

i.  tú časť poistných zmlúv, ktoré sa týkajú rizika Spojeného kráľovstva a ktoré uzavrela spoločnosť 
AEL alebo boli uzavreté v jej mene s výnimkou prípadu, keď takáto poistná zmluva bola 
uzavretá spoločnosťou AEL prostredníctvom alebo v mene ktorejkoľvek jej pobočky v Európskom 
hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“) alebo Švajčiarsku;

ii.  tú časť poistných zmlúv, ktoré sa týkajú rizika mimo EHP a ktoré uzavrela spoločnosť AEL 
alebo boli uzavreté v jej mene s výnimkou prípadu, keď takáto poistná zmluva bola uzavretá 
spoločnosťou AEL prostredníctvom alebo v mene ktorejkoľvek jej pobočky v EHP alebo 
Švajčiarsku; a

iii.  tú časť zaisťovacích zmlúv, ktoré uzavrela spoločnosť AEL alebo boli uzavreté v jej mene s 
výnimkou prípadu, keď takáto poistná zmluva bola uzavretá spoločnosťou AEL prostredníctvom 
alebo v mene ktorejkoľvek jej pobočky v EHP alebo Švajčiarsku.

b)  spoločnosť AIG Europe SA (ďalej len „AESA“), ktorá bude mať pobočky v EHP a Švajčiarsku, prevezme časť 
týchto zaisťovacích/poistných zmlúv, ktoré uzavrela spoločnosť AEL a nepreviedli sa na spoločnosť AIG UK.

Predpokladá sa, že dátumom nadobudnutia účinnosti transakcie bude 1. december 2018.

3.4 Spoločnosti
AEL, AIG UK a AESA sú nepriamo úplne vlastnené dcérske spoločnosti spoločnosti American International Group, Inc. 
(ďalej len „AIG“). Súbor členských spoločností skupiny AIG sa v tomto zhrnutí uvádza ako skupina AIG (ďalej len „skupina 
AIG“).

AEL a AIG UK sú obidve zaregistrované v Spojenom kráľovstve, sú schválené úradom PRA a regulované úradmi 
PRA a FCA. Spoločnosť AESA má sídlo v Luxembursku je autorizovaná ministrom financií a podlieha dohľadu výboru 
Commissariat aux Assurances (ďalej len „CAA“).

3.5 Zistenia nezávislého odborníka
Zvážil som navrhovaný plán a jeho pravdepodobné účinky na tieto skupiny poistníkov:

a)  poistníci spoločnosti AEL, ktorých časť z poistných zmlúv sa prevádza na spoločnosť AIG UK (ďalej len 
„prevádzaní poistníci v Spojenom kráľovstve“); a

b)  poistníci spoločnosti AEL, ktorých časť poistných zmlúv sa prevádza na spoločnosť AESA (ďalej len 
„prevádzaní európski poistníci“) 

Zvážil som predpokladané účinky navrhovaného plánu prevodu na prevádzaných poistníkov v Spojenom kráľovstve a 
prevádzaných európskych poistníkov. V každom prípade som zvážil pravdepodobné účinky navrhovaného plánu na 
bezpečnosť prevodu zmluvných práv poistníkov. Takisto som zvážil pravdepodobné účinky navrhovaného plánu na 
ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyv na úroveň bezpečnosti alebo služby dotknutých poistníkov vrátane účinku zmeny v 
regulačnom režime pre prevádzaných európskych poistníkov.

Takisto som zvážil pravdepodobné účinky navrhovaného plánu na zaisťovateľov, ktorých zmluvy o zaistení majú byť 
prevedené navrhovaným plánom.

3.6 Bezpečnosť poistníkov prechádzajúcich zo spoločnosti AEL do spoločnosti AIG UK
Domnievam sa, že prevádzaní poistníci v Spojenom kráľovstve, a to priamo poistení aj zaistení, nebudú podstatným 
spôsobom ovplyvnení navrhovaným plánom. 

Prevádzaní poistníci v Spojenom kráľovstve majú v súčasnosti platné poistné zmluvy v spoločnosti AEL, ktorej výška 
finančných prostriedkov presahuje regulačné kapitálové požiadavky. Spoločnosť AEL navyše spĺňa svoje cieľové finančné 
zdroje, čo je rozšírenie nad rámec regulačných kapitálových požiadaviek.

Po navrhovanom pláne budú prevádzaní poistníci v Spojenom kráľovstve mať poistné zmluvy v spoločnosti AIG UK, ktorej 
výška finančných zdrojov by mala prekročiť regulačné kapitálové požiadavky. Spoločnosť AIG UK bude navyše spĺňať 
svoje cieľové finančné zdroje, čo je rozšírenie nad rámec regulačných kapitálových požiadaviek. 
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Z tohto dôvodu sa domnievam, že bezpečnosť zmluvných práv prevádzaných poistníkov v Spojenom kráľovstve nie je 
navrhovaným plánom podstatne znevýhodnená.

3.7 Bezpečnosť poistníkov prechádzajúcich zo spoločnosti AEL do spoločnosti AESA
Domnievam sa, že prevádzaní európski poistníci, a to priamo poistení aj zaistení, nebudú podstatným spôsobom 
ovplyvnení navrhovaným plánom. 

Prevádzaní európski poistníci majú v súčasnosti poistné zmluvy v spoločnosti AEL, ktorej výška finančných zdrojov 
presahuje regulačné kapitálové požiadavky. Spoločnosť AEL navyše spĺňa svoje cieľové finančné zdroje, čo je rozšírenie 
nad rámec regulačných kapitálových požiadaviek.

Po navrhovanom pláne budú prevádzaní európski poistníci mať poistné zmluvy v spoločnosti AESA, ktorej výška finančných 
zdrojov by mala prekročiť regulačné kapitálové požiadavky. Spoločnosť AESA bude navyše spĺňať svoje cieľové finančné 
zdroje, čo je rozšírenie nad rámec regulačných kapitálových požiadaviek.

Z tohto dôvodu sa domnievam, že bezpečnosť zmluvných práv prevádzaných európskych poistníkov nie je navrhovaným 
plánom podstatne znevýhodnená.

Pri vypracovaní tohto záveru upozorňujem, že niektorí prevádzaní európski poistníci majú v súčasnosti výhodu v systéme 
kompenzácie finančných služieb (FSCS), ktorý môže v určitých prípadoch poskytnúť náhradu v prípade platobnej 
neschopnosti poisťovateľa. Po navrhovanom pláne budú mať tí istí poistníci s nárokmi, ktoré sa vyskytli pred dátumom 
prevodu (či už hlásené alebo neohlásené), naďalej možnosť využívať ochranu FSCS podľa „nástupníckych pravidiel“ 
FSCS. Na základe predpokladov uvedených v správe o pláne však prevádzaní európski poistníci s nárokmi po dátume 
prevodu nebudú mať krytie na základe FSCS s ohľadom na takéto nároky a nemusia byť oprávnení na žiadny iný systém 
náhrad v rámci poistenia. Zvážil som to vo svojej správe o pláne a napriek tomu som presvedčený, že prevádzaní európski 
poistníci, a to priamo poistení aj zaistení, nebudú podstatným spôsobom ovplyvnení navrhovaným plánom.

3.8 Ďalšie hľadiská 
Domnievam sa, že navrhovaný plán nebude mať žiadny významný vplyv na prevádzaných poistníkov v Spojenom 
kráľovstve a prevádzaných európskych poistníkov v súvislosti s otázkami, ako je riadenie investícií, nová obchodná 
stratégia, riadenie, správa, vymáhanie pohľadávok, dohody o riadení, výdavky a oceňovacie základy vo vzťahu k tomu, 
ako môžu ovplyvniť bezpečnosť zmluvných práv poistníkov a úrovne služieb poskytovaných poistníkom.

Pri dosahovaní tohto záveru poznamenávam, že veľmi malá časť prevádzaných európskych poistníkov, ktorých poistné 
zmluvy boli uzavreté spoločnosťou AEL so sídlom v Spojenom kráľovstve do iných štátov EHP, má v súčasnosti právo 
obrátiť sa so sťažnosťami na službu finančného ombudsmana (ďalej len „TFOS“). Po navrhovanom pláne nebudú mať títo 
prevádzaní európski poistníci prístup k TFOS v súvislosti so sťažnosťami týkajúcimi sa konaní alebo opomenutí, ku ktorým 
došlo po prevode vykonanom mimo územia Spojeného kráľovstva. Takéto spory týkajúce sa takýchto sťažností však budú 
môcť byť vypočuté službami ombudsmana v Luxembursku alebo zostanú riešené službami riešenia sporov v krajine, v 
ktorej sa nachádza riziko. Zvážil som to vo svojej správe o pláne a napriek tomu som presvedčený, že prevádzaní európski 
poistníci, a to priamo poistení aj zaistení, nebudú podstatným spôsobom ovplyvnení navrhovaným plánom.

Domnievam sa tiež, že záležitosti, ako sú náklady a daňové účinky navrhovaného plánu, nemajú významný vplyv na 
bezpečnosť zmluvných práv poistníkov.

Som presvedčený, že navrhovaný materiál, ktorý sa má predložiť poistníkom, je vhodný a prístup spoločnosti AEL 
ku komunikácii s poistníkmi vrátane výnimiek zo štandardného komunikačného prístupu je primeraný, opodstatnený 
a pomerný.

Externé zaistenie spoločnosťami AIG UK a AESA bude kryť tie isté záväzky ako zaistenie spoločnosťou AEL a tímy pre 
vybavovanie nárokov budú udržiavať tú istú úroveň a kvalitu služieb pred navrhovaným plánom aj po ňom. Z tohto dôvodu 
sa domnievam, že prevod nebude mať významný vplyv na externých zaisťovateľov spoločnosti AEL.

Správa o pláne je založená na finančných informáciách s ohľadom na spoločnosť AEL k 30. novembru 2016 a finančným 
predpovediam na základe aktuálnych účtov riadenia k 28. februáru 2017. Správa o pláne nezohľadňuje žiaden vývoj po 
týchto dátumoch, pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak v správe o pláne.

Poskytnem doplňujúcu správu o pláne Najvyššiemu súdu na základe aktualizovaných finančných informácií, v ktorej 
budú identifikované všetky podstatné problémy, ktoré vznikli medzi dátumami uvedenými v predchádzajúcom odseku a 
konečným pojednávaním na Najvyššom súde. 
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3.9 Ďalšie otázky
a) Prečo je táto reštrukturalizácia nevyhnutná?
V júni 2016 Spojené kráľovstvo hlasovalo za opustenie Európskej únie (ďalej len „EÚ“) (ďalej len „Brexit“). Vláda 
Spojeného kráľovstva začala oficiálny proces rokovaní o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva v marci 2017 tým, 
že uplatnila článok 50 Lisabonskej zmluvy. Proces rokovaní bude pravdepodobne trvať najmenej dva roky. 

Operácie spoločnosti AIG v Európe sú v súčasnosti štruktúrované tak, že spoločnosť AEL sídli v Spojenom kráľovstve a má 
sieť pobočiek v EHP a vo Švajčiarsku. Je pravdepodobné, že táto štruktúra po Brexite už nebude možná. 

V očakávaní, že Spojené kráľovstvo opustí EÚ, sa spoločnosť AIG rozhodla reštrukturalizovať svoje prevádzky v Európe. 
Z existujúcej poisťovacej časti podnikania spoločnosti AEL plánuje spoločnosť AIG vytvoriť dve samostatné podskupiny 
– jednu so sídlom v Spojenom kráľovstve obsahujúci spoločnosť AIG UK a druhú so sídlom v Luxembursku obsahujúcu 
spoločnosť AESA.

b) Aký by bol vplyv na poistníkov, ak by nedošlo k reštrukturalizácii?
Pri absencii navrhovaného plánu a v prípade, že Spojené kráľovstvo stratí svoje jednotné európske povolenie, by sa 
vyskytli vážne obavy týkajúce sa schopnosti spoločnosti AEL splniť svoje regulačné kapitálové požiadavky, vyrovnať 
nároky v súlade s regulačnými pravidlami, služby existujúcim poistníkom so sídlom v EHP a obnoviť poistné zmluvy 
uzatvorené v EHP.

c) Kto zaplatí pohľadávky poistníkov podľa navrhovaného plánu?
Po realizácii navrhovaného plánu spoločnosť AIG UK vyplatí nároky prevádzaných poistníkov v Spojenom kráľovstve 
a spoločnosť AESA vyplatí nároky prevádzaných európskych poistníkov. Zamestnanci predtým pracujúci na oddelení 
nárokov spoločnosti AEL budú naďalej poskytovať služby na likvidáciu pohľadávok v mene spoločností AIG UK a AESA 
podľa navrhovaného plánu. 

d) Ovplyvní navrhovaný plán vonkajšie zaistenie spoločnosti AEL?
Spoločnosť AEL požiada Najvyšší súd o vydanie doplňujúceho príkazu, aby si spoločnosti AIG UK a AESA mohli 
ponechať výhodu zahraničného zaistenia v rozsahu, v akom kryje akúkoľvek časť poistných zmlúv spoločnosti AEL, ktoré 
sa prenášajú podľa navrhovaného plánu. V prípade, že Najvyšší súd nepotvrdí tento doplnkový príkaz, neočakáva sa, že 
by to malo vplyv na moje závery.

e) Ako získam viac informácií?
Kópia správy o pláne je k dispozícii na prevzatie na stránke www.aig.com/brexit alebo o ňu môžete požiadať, ak sa 
obrátite na právnych zástupcov uvedených nižšie.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
Londýn EC4Y 1HS 
Spojené kráľovstvo 
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4. ZÁKONNÝ OZNAM

OZNAM

VO VECI
AIG EUROPE LIMITED

A 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED 

A
AIG EUROPE SA 

A
VO VECI  

ZÁKONA O FINANČNÝCH SLUŽBÁCH A TRHOCH Z ROKU 2000

NA NAJVYŠŠOM SÚDE

CR-2017-009373

OBCHODNÉ A MAJETKOVÉ SÚDY

ANGLICKA A WALESU 

COMPANIES COURT (ChD)

Oznamujeme, že 5. marca 2018 spoločnosť AIG Europe Limited („prevodca“) a spoločnosť American International 
Group UK Limited („nadobúdateľ v Spojenom kráľovstve“) a spoločnosť AIG Europe SA („európsky 
nadobúdateľ“) podali žiadosť (ďalej len „žiadosť“) Najvyššiemu súdu, Obchodným a Majetkovým súdom v Anglicku 
a Walese (Business and Property Court of England and Wales), Súdu obchodných spoločností v Londýne (Companies 
Court in London) (ďalej len „súd“) v súlade s článkom 107 ods. 1 zákona o finančných službách a trhu (v znení zmien a 
doplnení) (ďalej len „FSMA“) o vydanie rozhodnutia:

1. podľa článku 111 zákona FSMA, ktorým sa schvaľuje plán prevodu poistenia (ďalej len „plán“) na prevod:

 (a)  určitej poisťovacej činnosti vykonávanej prevodcom na nadobúdateľa v Spojenom kráľovstve (ďalej len 
„prevod časti podnikania v Spojenom kráľovstve“) v súlade s podmienkami rozhodnutia a bez 
ďalšieho zákona alebo právneho nástroja; a 
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 (b)  krátko po prevode prevádzanej časti podnikania v Spojenom kráľovstve všetkej zostávajúcej poisťovacej 
časti podnikania vykonávanej prevodcom na európskeho nadobúdateľa (ďalej len „prevod časti 
podnikania v EHP“) na základe plánovaného cezhraničného zlúčenia prostredníctvom absorpcie 
prevodcu európskym nadobúdateľom v súlade s nariadeniami o podnikoch (cezhraničné zlúčenie) z roku 
2007 (ďalej len „SI 2007/2974“) (ďalej len „zlúčenie“) a v súlade s podmienkami nariadenia; a 

2. vykonanie doplnkových ustanovení v súvislosti s plánom podľa článkov 112 a 112A zákona FSMA.

Nasledujúce dokumenty sú k dispozícii bezplatne a môžete si ich prevziať na adrese www.aig.com/brexit: 

• Kópia správy o podmienkach plánu pripraveného v súlade s článkom 109 zákona FSMA nezávislým odborníkom 
Stevom Mathewsom zo spoločnosti Willis Towers Watson, ktorého menovanie schválil Úrad pre reguláciu 
obozretného podnikania (ďalej len „správa o pláne“); 

• úplný dokument plánu; 
• brožúra plánu (ktorá obsahuje súhrn podmienok plánu a súhrnný prehľad plánu); a 
• dokument s otázkami a odpoveďami týkajúcimi sa plánu. 

Sprievodné dokumenty a akékoľvek ďalšie správy o pláne budú zverejnené na tejto webovej stránke, aby ste si mohli 
overiť aktualizácie. Môžete tiež požiadať o bezplatnú kópiu ktoréhokoľvek z týchto dokumentov písomne alebo telefonicky 
u prevodcu prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

Žiadosť má byť vypočutá dňa 18. októbra 2018 sudcom Chancery Division Najvyššieho súdu na adrese 
Rolls Building, Fetter Lane, Londýn, EC4A 1NL, Spojené kráľovstvo. Podobná žiadosť týkajúca sa zlúčenia má byť 
rozhodnutá v tom istom čase. V prípade schválenia Najvyšším súdom sa navrhuje, aby plán a zlúčenie nadobudli účinnosť  
1. decembra 2018. 

Každá osoba, ktorá tvrdí, že môže byť nepriaznivo ovplyvnená vykonaním tohto plánu, má právo 
zúčastniť sa na vypočúvaní a vyjadriť svoje názory buď osobne, alebo prostredníctvom právneho 
zástupcu. 

Každá osoba, ktorá tvrdí, že môže byť nepriaznivo ovplyvnená plánom, ale nemá v úmysle zúčastniť sa na vypočúvaní, 
sa môže o pláne vyjadriť telefonicky alebo písomne nižšie uvedeným právnym zástupcom alebo prevodcovi pomocou 
kontaktných údajov uvedených nižšie. 

Každá osoba, ktorá má v úmysle vystúpiť na pojednávaní alebo sa vyjadriť telefonicky alebo písomne, je požiadaná  
(ale nie je povinná) oznámiť svoje námietky čo najskôr, a pokiaľ možno najmenej päť dní pred pojednávaním o žiadosti 
18. októbra 2018 právnym zástupcom uvedeným nižšie alebo prevodcom pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

Ak súd plán schváli, výsledkom bude prevod:

1.  všetkých zmlúv, majetku, aktív a záväzkov týkajúcich sa prevodu časti podnikania v Spojenom kráľovstve na 
nadobúdateľa v Spojenom kráľovstve v súlade s podmienkami nariadenia; a 

2.  všetkých zmlúv, majetku, aktív a záväzkov týkajúcich sa prevodu časti podnikania v EHP na európskeho 
nadobúdateľa na základe zlúčenia v súlade s podmienkami nariadenia,

v každom prípade bez ohľadu na to, že osoba by inak bola oprávnená ukončiť, upraviť, nadobudnúť alebo si nárokovať 
podiel alebo právo, alebo považovať podiel alebo právo za ukončené alebo zmenené v súvislosti s uvedeným. Každé 
takéto právo bude vykonateľné len v rozsahu, v akom to ustanovuje uznesenie súdu.

6. apríla 2018

Kontaktná adresa prevodcu:

The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn EC3M 4AB, Spojené kráľovstvo
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Kontaktné údaje prevodcu:

Telefónne číslo:

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

Naše telefónne linky sú k dispozícii od 9:00 do 17:00 od pondelka do piatku (okrem štátnych sviatkov a dní voľna).

Poštová adresa: AIG Brexit Team, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Spojené kráľovstvo

E-mail: aigbrexit@aig.com 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65 Fleet Street
Londýn
EC4Y 1HS
Spojené kráľovstvo 

Ref: 153385.0064 (GHFS) 
Právni zástupcovia prevodcu
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