
Vážený pán/vážená pani,

TENTO LIST A JEHO PRÍLOHY SÚ DÔLEŽITÉ – PREČÍTAJTE SI ICH POZORNE

Píšeme Vám, pretože sa v našich záznamoch uvádza, že ste zmluvnou stranou spoločnosti AIG Europe Limited (AEL), či už 
ide o poskytovanie služieb alebo v inom prípade. Píšeme Vám dôležité informácie týkajúce sa navrhovaného prevodu Vašej 
zmluvy a všeobecnejšie všetkých poistných zmlúv uzavretých so spoločnosťou AEL.

Čo sa deje?
Spoločnosť AEL reštrukturalizujeme ako reakciu na rozhodnutie Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu (ďalej len 
„EÚ“) (bežne známe pod názvom „Brexit“). Zavádzame reštrukturalizáciu na zaistenie toho, že budeme môcť po Brexite 
pokračovať v prevádzke svojho podnikania a poskytovať služby poistníkom v Spojenom kráľovstve a celej Európe. 

V rámci reštrukturalizácie spoločnosť AEL navrhuje previesť všetky svoje poisťovacie činnosti a podporné obchodné zmluvy 
na jednu z dvoch nových poisťovní v rámci skupiny AIG:

• spoločnosť American International Group UK Limited (ďalej len „AIG UK“), ktorá je registrovaná v Spojenom 
kráľovstve, oprávnená úradom PRA a regulovaná úradmi PRA a FCA (ďalej len „navrhovaný prevod v Spojenom 
kráľovstve “); a/alebo 

• spoločnosť AIG Europe SA (ďalej len „AIG Europe“), ktorá je registrovaná v Luxembursku a regulovaná luxemburským 
poisťovacím regulačným úradom (Commissariat Assurances) (ďalej len „navrhovaný európsky prevod“). 

Navrhovaný prevod v Spojenom kráľovstve aj navrhovaný európsky prevod (spolu ďalej ako „navrhovaný prevod“) 
podliehajú potrebným zákonným a regulačným súhlasom, ako je vysvetlené ďalej. V prípade schválenia sa očakáva, že 
navrhovaný prevod nadobudne účinnosť 1. decembra 2018.

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. Jedinou zmenou 
vo Vašej zmluve bude tá, že spoločnosti AIG UK a/alebo AIG Europe nahradia spoločnosť AEL ako 
postupník. 

Nižšie sme poskytli podrobnosti o spôsobe, akým sa navrhovaný prevod uskutoční, aké garancie sú Vám počas procesu 
k dispozícii, kde nájdete ďalšie informácie a práva, ktoré máte. Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali informácie 
uvedené v tomto liste a jeho prílohách, aby ste mohli zvážiť dôsledky navrhovaného prevodu. 

Nie je potrebné podniknúť žiadne ďalšie kroky v súvislosti s navrhovaným prevodom. Ak ste si však nie istí návrhmi, máte otázky, 
požadujete objasnenie alebo sa domnievate, že môžete byť nepriaznivo ovplyvnení, potom Vám radi pomôžeme. Máte tiež 
právo vzniesť námietky spoločnosti AEL a písomne alebo osobne sa obrátiť na Najvyšší súd, ako je to opísané ďalej.

AIG Europe Limited is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority (FRN number 
202628). AIG Europe Limited is registered in England: company number 1486260. Registered address: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB.



Ako sa uskutoční navrhovaný prevod?
Na základe navrhovaného prevodu v Spojenom kráľovstve súvisiace podnikanie v oblasti poistenia v Spojenom kráľovstve 
(v prípade poistenia (i) týkajúceho sa rizika v Spojenom kráľovstve a/alebo akomkoľvek štáte mimo EHP a (ii), ktoré nie je 
uzavreté prostredníctvom európskej pobočky spoločnosti AEL) a tiež tieto aktíva a záväzky zodpovedajúce podnikaniu budú 
prevedené na spoločnosť AIG UK. Navrhovaný prevod v Spojenom kráľovstve má byť zavedený prostredníctvom plánu 
prevodu podnikania v oblasti poistenia na základe časti VII zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 (ďalej len 
„FSMA“). 

Pri realizácii navrhovaného prevodu v Spojenom kráľovstve, bude zároveň v rámci navrhovaného európskeho prevodu 
prevedené na spoločnosť AIG Europe celé podnikanie spoločnosti AEL v oblasti poistenia, ktoré nebolo prevedené na 
spoločnosť AIG UK (v prípade podnikania v oblasti poistenia v Európe) ako aj zostávajúce aktíva a záväzky spoločnosti 
AEL. Navrhovaný európsky prevod sa uskutoční prostredníctvom kombinovaného plánu prevodu obchodu v oblasti poistenia 
na základe časti VII zákona FSMA a procesu cezhraničného zlúčenia v súlade s európskou smernicou o cezhraničnom 
zlúčení (EÚ 2017/1132), ktorá bude viesť k zlúčeniu spoločnosti AEL do AIG Europe. 

Navrhovaný prevod sa uskutoční v rámci jedného súdneho procesu v Spojenom kráľovstve, v ktorom je potrebné, aby 
Najvyšší súd Anglicka a Walesu („Najvyšší súd“) schválil prevody, a aby nezávislý odborník (ktorého vymenovanie bolo 
schválené úradom PRA (ďalej len „nezávislý odborník“) poskytol svoje stanovisko o pravdepodobnom vplyve prevodov 
na poistníkov a iné zúčastnené strany. Nezávislý odborník dospel k záveru, že navrhovaný prevod nebude mať zásadný 
nepriaznivý účinok na poistníkov ani iné zúčastnené strany. 

Zhrnutie správy nezávislého odborníka a navrhovaný prevod nájdete v priloženej brožúre (s názvom „Brožúra plánu“). 
Ďalšie informácie nájdete aj v dokumente o častých otázkach (dokument častých otázok), ktorý je priložený k 
tomuto listu. Týka sa to aj informácií o tom, prečo spoločnosť AIG vykonáva navrhovaný prevod a čo navrhovaný prevod 
znamená pre poistníkov, ak sa poistná zmluva týka podnikania spoločnosti AEL v oblasti poistenia v Spojenom kráľovstve 
a podnikania spoločnosti AEL v oblasti poistenia v Európe (v takom prípade ich poistné zmluvy budú rozdelené medzi 
spoločnosti AIG UK a AIG Europe bez toho, aby došlo k redukcii krytia). Podobne možno Vašu zmluvu rozdeliť rovnakým 
spôsobom, ak sa týka podnikania v oblasti poistenia v Spojenom kráľovstve a podnikania v oblasti poistenia v Európe 
spoločnosti AEL. 

Aké záruky máte počas postupu k dispozícii? 
V rámci navrhovaného prevodu budú Vaše záujmy a záujmy všetkých našich poistníkov zabezpečené prostredníctvom 
postupu dôslednej kontroly, ktorý je navrhnutý, aby sa zaistilo, že poistníci, príjemcovia a iné zainteresované strany dostali 
oznam o schválení a mali právo na vypočutie svojich námietok Najvyšším súdom. Súčasťou tohto postupu hodnotenia je/sú:

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

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

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

Najvyšší súd schváli navrhovaný prevod iba vtedy, ak ho bude považovať za vhodný za všetkých okolností. Ak Najvyšší súd 
schváli navrhovaný prevod, očakáva sa, že nadobudne účinnosť 1. decembra 2018 a všetky poistné zmluvy a obchodné 
zmluvy budú od tohto dátumu prevedené na spoločnosti AIG UK a/alebo AIG Europe. 

Čo treba robiť ďalej?
Brožúru plánu s ďalšími informáciami o navrhovanom prevode a dokument s častými otázkami nájdete v priloženej brožúre 
plánu. Odporúčame, aby ste si ju pozorne prečítali. Brožúra plánu obsahuje:

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

Ak nemáte žiadne obavy týkajúce sa navrhovaného prevodu alebo nechcete proti nemu namietať, 
nevyžadujú sa od Vás žiadne ďalšie kroky. 

Ak však máte obavy týkajúce sa navrhovaného prevodu a ako Vás môže ovplyvniť, máte právo podať písomné vyhlásenia 
Najvyššiemu súdu alebo byť vypočutí pred Najvyšším súdom na ratifikovanie navrhovaného prevodu (osobne alebo formou 
právneho zastúpenia). Vypočutie na Najvyššom súde je naplánované, aby sa konalo 18. októbra 2018 na adrese Rolls 
Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1 NL. Môžete nás upozorniť na tieto obavy 
písomne alebo telefonicky. Vaše obavy zaznamenáme a poskytneme ich úradom PRA, FCA, nezávislému odborníkovi a 
Najvyššiemu súdu. Podrobnosti o tom, ako sa na nás môžete obrátiť, nájdete ďalej. 



Ďalšie informácie
Ak by ste chceli bezplatne získať ďalšie informácie alebo kópie navrhnutých dokumentov o prevode alebo máte akékoľvek 
ďalšie otázky týkajúce sa navrhovaného prevodu, obráťte sa na spoločnosť AIG na príslušnej linke pomoci 00800 244 244 29 
alebo e-mailom na adresu aigbrexit@aig.com alebo písomne na AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Londýn EC3M 4AB. 
Linka pomoci je k dispozícii od 9:00 do 17:00 od pondelka do piatka (okrem štátnych sviatkov). Prípadne možno kópie 
všetkých dokumentov týkajúce sa navrhovaného prevodu vrátane úplných podmienok navrhovaného prevodu a správy 
nezávislého odborníka stiahnuť z webovej stránky zriadenej pre navrhovaný prevod na adrese www.aig.com/brexit (ďalej 
len „webová stránka prevodu“). Na webovej stránke prevodu sú k dispozícii aj iné jazyky. Aktualizácie týkajúce sa 
navrhovaného prevodu budú priebežne zasielané na webovú stránku prevodu vrátane akýchkoľvek zmien do dňa vypočutia 
na Najvyššom súde. 

Ak sa Vaša otázka alebo obava netýka navrhovaného prevodu, ale bežných záležitostí poistnej zmluvy alebo iných 
záležitostí, použite svoj obvyklý kontakt spoločnosti AIG.

Prevod poistných zmlúv a obchodných zmlúv bude znamenať, že spoločnosť v rámci skupiny AIG Group, ktorá 
kontroluje spracovanie informácií týkajúce sa týchto poistných a obchodných zmlúv, 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.

S úctou 
 
 
 
 
 

 
 
Chris Newby  
Vedúci pre operácie  
spoločnosti AIG Europe Limited
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