REORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI AIG V DÔSLEDKU BREXITU
Spoločnosť AIG Europe Limited, so sídlom v Londýne, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn EC3M
4AB, Veľká Británia, reg. č.: 1486260 (ďalej len “AIG Europe Limited”), vykonávajúca poisťovaciu činnosť na
území Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky AIG Europe Limited, pobočka
poisťovne z iného členského štátu, so sídlom AC Diplomat, Palisády 29, 811 06 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 47 241 128, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č.
2126/B (ďalej len „Organizačná zložka”), týmto oznamuje, že v reakcii na rozhodnutie Veľkej Británie
vystúpiť z Európskej únie (známe ako „Brexit“) pristupuje k reorganizácii, ktorej cieľom je zaistiť to, aby aj po
Brexite mala čo najvhodnejšiu štruktúru na poskytovanie služieb zákazníkom a osobám uplatňujúcim nároky
vo Veľkej Británii ako aj v ostatných európskych štátoch.
Čo sa zmenilo?
Odo dňa 1. decembra 2018 (ďalej len „Deň účinnosti“), spoločnosť AIG Europe Limited prevedie svoju
poisťovaciu činnosť vo Veľkej Británii na nového britského poisťovateľa, American International Group UK
Limited (ďalej len “AIG UK”) a svoju poisťovaciu činnosť v Európe na AIG Europe SA, so sídlom 10B rue des
Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo (odo Dňa účinnosti, sídlom
spoločnosti AIG Europe SA bude 35D Avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Luxemburské
veľkovojvodstvo), zapísaná v luxemburskom obchodnom registri pod č. B218806 (ďalej len „AIG Europe
SA”) (ďalej len „Reorganizácia”).
Reorganizácia bude uskutočnená na základe schémy prevodu kombinovanej poistnej činnosti podľa Časti VII
britského zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 (UK Financial Services and Markets Act 2000)
a cezhraničného zlúčenia v súlade s príslušnými luxemburskými a britskými právnymi predpismi, ktoré
implementovali pravidlá Európskej únie týkajúce sa cezhraničných zlúčení spoločností s ručením
obmedzeným. Reorganizácia bola predmetom nevyhnutných právnych a regulačných súhlasov od: (a)
britských regulačných orgánov (Finančný regulačný úrad - Prudential Regulation Authority a Úrad pre
finančnú etiku - Financial Conduct Authority); (b) luxemburského regulátora poisťovacej činnosti
(Commissariat aux Assurances); a (c) Vrchného súdu pre Anglicko a Wales (High Court of England and
Wales) zo dňa 25 októbra 2018.
Odo Dňa účinnosti dôjde k zrušeniu Organizačnej zložky a jej výmazu z obchodného registra a spoločnosť
AIG Europe SA bude oprávnená vykonávať v Slovenskej republike poisťovaciu činnosť na základe slobody
poskytovania služieb na vnútornom trhu Európskej únie.
Čo to znamená pre Vás
Reorganizácia nebude mať žiaden vplyv na poistné krytie dohodnuté v súčasných poistných zmluvách alebo
spôsob, akým sa poistné zmluvy spravujú. Povinnosti spoločnosti AIG Europe Limited voči poistencom a
ostatným zainteresovaným stranám sa v dôsledku Reorganizácie nezmenia.
Súčasné poistné zmluvy, ktoré spoločnosť AIG Europe Limited uzavrela v Slovenskej republike
prostredníctvom Organizačnej zložky, spravuje od 1. mája 2017 spoločnosť Colonnade Insurance S.A.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská
republika, IČO: 50 013 602, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka č.
591/V (ďalej len „Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu”).
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom Reorganizácie, použite prosím bežné kontaktné údaje spoločnosti AIG.

