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A OSA – KAVANDATUD MUUDATUSED MEIE TEGEVUSES

1. Milliseid muudatusi tehakse kindlustuskontserni AIG tegevuses?
Teie kindlustuslepingule on praegu alla kirjutanud kontsern AIG Europe Limited (AEL), Ühendkuningriigis asutatud 
kindlustusfirma (UK), mille on volitanud usaldatavusnormatiive reguleeriv asutus (PRA) ning mida reguleerib PRA ja 
finantsjuhtimise amet (FCA). Me teeme ettepaneku anda kogu AEL-i kindlustustegevus, sealhulgas teie kindlustusleping 
üle kahele äsja registreeritud kindlustusfirmale kontsernis AIG (Kavandatud üleandmine). Kaks hiljuti volitatud 
kindlustusfirmat on American International Group UK Limited (AIG UK) ja AIG Europe SA (AIG Europe). Lisateavet selle 
kohta, millisele nendest firmadest teie kindlustusleping üle läheb, vt küsimustest 9 ja 10. 

2. Miks kontsern AIG võtab ette kavandatud üleandmise?
Kavandatud üleandmine on osa ümberkorraldusest, mida kontsern AIG teeb vastuseks Ühendkuningriigi elanike otsusele 
lahkuda Euroopa Liidust (EL) (üldtuntud kui „Brexit“). Brexiti protsessi tulemusena lahkub Ühendkuningriik EL-ist 29. 
märtsil 2019. Viime kavandatud üleandmise läbi ulatuslikuma ümberkorraldamise osana, tagamaks, et saaksime jätkata 
olemasolevate kindlustusvõtjate teenindamist ja laiendada kindlustustegevust kogu Euroopas Brexiti järel.

3. Kuidas kavandatud üleandmine toimub?
Kavandatud üleminek toimub 2000. aasta finantsteenuste ja -turgude seaduse VII osa (FSMA) ja piiriülese ühinemisega 
Euroopa piiriülese ühinemise direktiivi (Ühinemine) alusel. Lisateave õigusliku protsessi ning kavandatud ülemineku ja 
ühinemise mõju kohta on esitatud allpool toodud küsimustes 5, 6, 7 ja 8.

4. Kas ma pean midagi tegema?
Soovitame teil hoolikalt lugeda selles dokumendis ja skeemi brošüüris (skeemi brošüür) esitatud teavet, et saaksite 
arvestada kavandatud ülemineku mõjudega. Välja arvatud juhul kui te ei ole ettepanekutega rahul, teil on küsimusi, soovite 
selgitusi või arvate, et see olukord võib teid kahjulikult mõjutada, ei pea te kavandatud üleminekuga seoses midagi ette 
võtma. Lisateavet selle kohta, kuidas saate teha märkusi, tõstatada probleeme või esitada küsimusi kavandatud üleandmise 
kohta, vaadake palun küsimustest 26 ja 40.

5. Mis on kindlustustegevuse üleandmine?
Kindlustustegevuse üleandmine (mõnikord viidatud kui „VII osa üleandmine“) on kindlustustegevuse üleandmine 
FSMA VII osa alusel. See on protsess, mille käigus ühe kindlustusandja kohustused ja vastavad varad antakse üle 
teisele kindlustusandjale. Protsess, mida tuleb järgida, on rangelt kindlustusvõtjate kaitse tagamiseks. Kehtimiseks peab 

Pidage meeles, et mitte kõik need küsimused pole kõigile adressaatidele asjakohased. Oleme rõhutanud järgmisi jaotisi, 
mis on eriti olulise tähtsusega järgmiste rühmade jaoks:

Kui te olete: Asjakohased küsimused

Kindlustusvõtja või 
nõude esitaja

A–E osa on mõeldud peamiselt kindlustusvõtjatele ja nõuete esitajatele, kuigi need 
pakuvad kasulikku taustateavet maakleritele, edasikindlustusandjatele ja teistele 
huvitatud isikutele

Maakler Teil on kasulik vaadata A–E osa, et olla teadlik klientidele antud teabest ja aidata teil 
toetada oma kliente mis tahes päringute esitamisel.

F-osa on spetsiaalselt ette nähtud maaklerite jaoks.

Edasikindlustusandja Kõik A–E osas esitatud küsimused on teie jaoks asjakohased, kuigi peaks tähele 
panema, et viited „kindlustuslepingutele“ nendes jaotistes kehtivad seal, kus AEL on 
edasikindlustusandja. 

Osa G on spetsiaalselt kohandatud AEL-i edasikindlustusandjatele. 

Tarnija/müüja/
turustaja või muu 
äripartner (teised huvi-
tatud isikud)

A–E osa peaks andma vajalikku taustateavet meie ümberkorraldavate toimingute kohta, 
kuigi kindlustuslepingute käsitlemisega seotud küsimused ei ole asjakohased, kui te ise ei 
ole kindlustusvõtja või nõude esitaja. 

Osa H on spetsiaalselt kohandatud teistele kindlustusandja AEL mittekindlustuslike 
lepinguliste poolte jaoks.
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kavandatud üleandmist lubama Inglismaa ja Walesi kõrgem kohus (kõrgem kohus). Kavandatud ülemineku kaalumisel 
võtab kõrgem kohus arvesse PRA, FCA ja sõltumatu eksperdi seisukohti ning kõiki mõjutatud poolte, nagu kindlustusvõtjad 
ja edasikindlustusandjad, esitatud vastuväiteid.

6. Mis on piiriülene ühinemine?
Piiriülene ühinemine hõlmab kahe või enama Euroopa Majanduspiirkonna kahe või enama erineva liikmesriigi ühinemist 
või ühendamist (EMP riigid), nii et üleandja firma (käesoleval juhul AEL) varad ja kohustused muutuvad õigusjärglase 
firma (käesoleval juhul AIG Europe) varadeks ja kohustusteks ning „üleandja“ (AEL) lõpetab oma tegevuse. 

7. Millised on kavandatud ülemineku ja ühinemise õiguslikud toimingud?
Kavandatud üleminek ja ühinemine koosnevad mitmest etapist. Üldiselt võib neid kokku võtta järgmiselt. 

• 1. etapp (Ühendkuningriigi tegevuse üleandmine): Kogu Ühendkuningriigis asuv kindlustusfirma tegevus 
antakse üle kindlustusandjale AIG UK FSMA VII osa – kindlustustegevuse üleandmine – alusel.

• 2. etapp (Euroopa tegevuse üleandmine): Kogu AEL-i Euroopas asuva kindlustusfirma tegevus kantakse üle 
kindlustusandjale AIG Europe FSMA VII osa – kindlustustegevuse üleandmine ja ühinemine – alusel.

• 3. etapp (tegevuse lõpetamine): Pärast üleeuroopalise üleandmise lõpuleviimist saab kindlustusandjast AIG 
Europe AEL õigusjärglane ja kindlustusandja AEL tegevus lõpetatakse seaduse alusel. 

Kavandatud üleandmine oleneb ühinemisest ja vastupidi. Seetõttu toimub kavandatud üleandmine ainult juhul, kui 
ühinemine on heaks kiidetud, ja ühinemine toimub ainult juhul, kui kavandatud üleandmine on heaks kiidetud. 

Nagu on rõhutatud eespool küsimuses 5 ja mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud allpool osas C, hõlmab kavandatud 
üleandmine ja ühinemine Ühendkuningriigis kohtumenetlust ja nõuet teavitada kindlustusvõtjaid ja teisi huvitatud isikuid 
üleandmisest, et neid saaks ära kuulata viimasel kõrgema kohtu istungil.
 
Kui kõrgem kohus on kavandatud ülemineku ja ühinemise heaks kiitnud, jõustuvad need eeldatavasti 1. detsembril 2018 
(lõpuleviimise kuupäev). 

Kuna ühinemine hõlmab kindlustusandja AEL ühendamist firmaga AIG Europe, on vajalik, et Ühendkuningriigi tegevuse 
üleandmine toimuks enne ühinemist, et anda kindlustusandja AEL UK kindlustustegevus üle firmale AIG UK. AEL võiks 
anda oma Euroopa kindlustustegevuse üle firmale AIG Europe FSMA VII osa – kindlustusandja üleminek – alusel ilma 
ühinemiseta; see kaotaks vajaduse Ühendkuningriigi tegevuse üleandmiseks. Siiski on ühinemisel kontsernil AIG teatud 
struktuurieelised, mida ta soovib saada.

8. Milline on kavandatud üleandmise mõju?
Kokkuvõte kavandatud üleandmise põhimõistete kohta on esitatud skeemibrošüüris. Laiemalt on kavandatud ülemineku 
tagajärjeks see, et kindlustusandja AEL üleantavate kindlustuslepingute alusel ülekantavad õigused ja kohustused antakse 
muutumatul kujul üle kindlustusandjale AIG UK või AIG Europe. Kõik õigused ja kohustused, mis on teie kindlustusandjal 
selliste kindlustuslepingute alusel, jäävad muutumatuks, kuid pärast kavandatud üleandmist jäävad need kindlustusandjale 
AIG UK või AIG Europe. See tähendab, et: 

• välja arvatud teie finantsteenuste hüvitiste skeemile juurdepääsu õigused ja suutlikkus pöörduda vaidlustes 
finantsombudsmani poole, mis mõne Euroopa kindlustusvõtja puhul (vt põhjalikuma teabe saamiseks allpool 
toodud küsimusi 9, 10 ja 19–21) muutub, on teil endiselt samad õigused, hüvitised ja kohustused ning nende suhtes 
kehtivad samad tingimused, v.a see, et kindlustusandja AEL asendatakse vastavalt kindlustusandjaga AIG UK 
(Ühendkuningriigi tegevuse puhul) ja AIG Europe (Euroopa tegevuse puhul). Muid muudatusi teie kindlustuslepingu 
tingimustes ei toimu;

• kindlustusandja AEL asemel alustatakse või jätkatakse kindlustusfirmade AIG UK (Ühendkuningriigi tegevuse puhul) 
või AIG Europe (Euroopa tegevuse puhul) AEL-iga seotud mis tahes (praegust, tulevast, eelseisvat, ähvardavat või 
muud) menetlust kindlustusfirmade AIG UK või AIG Europe poolt või selle vastu (kui see on kohaldatav), ning neil 
on õigus saada täielikult või osaliselt kaitset, esitada nõudeid, vastunõudeid ja omada tasaarveldusõigusi, nagu see 
oleks olnud AEL-i puhul; ning

• mis tahes otsus, määrus või leping, mis ei ole täielikult täidetud enne lõpuleviimise kuupäeval, ei ole enam täitmisele 
pööratav AEL-i poolt või selle vastu, kuid seda jõustatakse:

 o kindlustusandja AIG UK poolt või selle vastu Ühendkuningriigi tegevuse suhtes; ja
 o kindlustusandja AIG Europe poolt või selle vastu, Euroopa tegevuse suhtes. 

Lisateavet selle kohta, millisele nendest firmadest teie kindlustusleping üle läheb, vt küsimustest 9 ja 10.
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9. Kuidas ma tean, kuhu minu kindlustusleping täitmiskuupäeval üle läheb?
Üldiselt, kui teie kindlustusleping katab riske Ühendkuningriigis ja/või mujal kui EMP riigis ja seda ei paku kindlustusandja 
AEL Euroopa filiaal, peetakse teid Ühendkuningriigi kindlustusvõtjaks ja teie kindlustusleping läheb üle firmasse AIG 
UK (Ühendkuningriigi kindlustusleping). Kõiki teisi kindlustuslepinguid peetakse Euroopa lepinguteks ja need 
kantakse üle kindlustusandjale AIG Europe (Euroopa kindlustusleping). Kui teie kindlustusleping katab riske nii 
Ühendkuningriigis kui ka Euroopas ja seda ei andnud välja kindlustusandja AEL Euroopa filiaal, olete kindlustusvõtja 
mõlemas firmas AIG UK ja AIG Europe (jagatud kindlustusleping). Selleks et saada selgust selle kohta, kuhu teie 
kindlustusleping lõpuleviimise kuupäeval üle läheb (ja kuidas aidata määrata teie kindlustuslepinguga kaetava riski 
asukohta), oleme koostanud lisas 1 toodud kindlustusvõtja voodiagrammi. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teie 
kindlustuslepingut käsitletakse, siis võtke ühendust asjakohase abitelefoni liiniga, kirjutage meile või saatke meile e-kiri, 
kasutades allpool küsimuses 40 toodud kontaktandmeid.

10. Mis saab, kui minu kindlustusleping katab riske nii Ühendkuningriigis kui ka Euroopas?
Nagu on selgitatud küsimuses 9, mille kohaselt teie kindlustusleping hõlmab riske Ühendkuningriigi ja ka Euroopas ning 
seda ei ole välja andnud kindlustusandja AEL Euroopa filiaal, jagatakse teie kindlustusleping firmade AIG UK ja AIG 
Europe vahel ja te olete mõlema firma kindlustusvõtja. 
Jagatud kindlustuslepingu omamine ei mõjuta teie kehtiva lepingu tingimusi, mida kohaldatakse tervikuna (koos) mõlema 
kindlustusandja AIG Europe ja AIG UK suhtes. See tähendab, et teie finantsteenuste hüvitiste skeemile juurdepääsu õigused 
ja suutlikkus suunata vaidlusi finantsombudsmanile, mis muutub teie jagatud kindlustuslepingu Euroopa kindlustuse osaga 
(lisateabe saamiseks vaadake küsimusi 19–21), on teil jätkuvalt samad õigused, hüvitised ja kohustused ning nende suhtes 
kehtivad samad tingimused seoses teie kindlustuslepinguga (sealhulgas kõik kohaldatavad kindlustuslepingu piirangud) 
nagu varem. Ainuke muudatus teie kindlustuslepingu tingimustes on kindlustusandja AEL asendamine firmadega AIG UK ja 
AIG Europe (Ühendkuningriigi ja Euroopa riskide puhul).

11. Kus asub kindlustusandja AIG UK?
Kindlustusandja AIG UK asub Ühendkuningriigis aadressil The AIG Building, London Fenchurch Street 58 (sama Londoni 
peakorter, kust korraldab oma tegevust praegu AEL). Kindlustusandjale AIG UK annab volituse PRA ja seda reguleerivad 
PRA ja FCA. Kindlustusandja AIG UK on kontserni AIG firma ja see tegutseb AIG kontserni uue Ühendkuningriigi 
kindlustusfirmana ning pakub kindlustustooteid ja -lahendusi Ühendkuningriigis, nagu tegi seda varem AEL. Samad 
meeskonnad jätkavad endiselt eksperthinnangute tellimist ja nõuete lahendamist, nagu praegu, ja meie kontaktandmed 
jäävad samaks. 

12. Kus asub kindlustusandja AIG Europe?
Kindlustusfirma AIG Europe on asutatud Luksemburgis ja korraldab oma tegevust Luksemburgi peakontorist, mis asub 
aadressil 10b Rue des Merovingiens, Bertrange, L-8070 Luxembourg. Kindlustusandjale AIG Europe on andnud volituse 
Luksemburgi rahandusminister ja see firma tegutseb kindlustuskomisjoni Commissariat aux Assurances (CAA) järelevalve 
all. Kindlustusandja AIG Europe on AIG kontserni firma ja see tegutseb kontserni AIG uue Euroopa kindlustusfirmana, 
pakkudes kindlustustooteid ja lahendusi kogu kontinentaalses Euroopas, nagu tegi seda varem AEL. Samad meeskonnad 
jätkavad endiselt eksperthinnangute tellimist ja nõuete lahendamist, nagu praegu, ja meie kontaktandmed jäävad samaks.

13. Miks kontsern AIG valis oma uueks Euroopa peakorteri asukohaks Luksemburgi?
Kindlustusandja AIG otsustas tuua peakorteri Luksemburgi mitmel põhjusel pärast võimalike paikade põhjalikku 
läbivaatamist. Enamik kindlustusandja AIG Europe tegevusest jääb mandri-Euroopasse ja Luksemburgi geograafilisse 
asukohta Euroopa turu keskmes, mis asetab meid otse meie turgude keskele. Luksemburg on Euroopa Liidu tuumikliikmesriik, 
tal on stabiilne majandus, kogenud ja lugupeetud kindlustuse reguleerija ning finantsteenuste keskus üldiselt. Nagu AEL 
täna, nii reguleerib kindlustusandja AIG Europe kindlustustegevust Luksemburgis rakendatava Solvency II raamistiku alusel, 
mis pakub kindlustusvõtjatele kõrgetasemelist kaitset. 

14. Ma ei ela Ühendkuningriigis – kas kavandatud üleandmine mõjutab mind?
Jah. Kavandatud üleminek on seotud kõigi AEL-i kindlustusepingutega (sh selle lepingutega Ühendkuningriigis, EMP-
riikides ja mujal maailmas). Kui kõrgem kohus annab loa kavandatud üleandmiseks, on see otsus siduv kõikidele 
kindlustusvõtjatele Inglise õiguse alusel ja seda tunnustatakse kõigis teistes EMP jurisdiktsioonides.
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B OSA – MILLISEID KAITSEMEETMEID KAVANDATUD 
ÜLEMINEKUPROTSESSIS VÕETAKSE? 

15. Milliseid kaitsemeetmeid kavandatud üleminekuprotsessis võetakse?
Kavandatud ülemineku õigusliku ja regulatiivse raamistiku eesmärk on tagada muu hulgas kindlustusvõtjate huvide 
kaitse ning see, et üleminek ei mõjutaks oluliselt AEL-i kindlustusvõtjate kõigi rühmade turvalisust ega kasu. Kavandatud 
üleandmise ühe osana hoolitsetakse teie ja kõigi meie kindlustusvõtjate huvide eest põhjaliku läbivaatamisprotsessi kaudu, 
mis hõlmab järgmist: 

• sõltumatu eksperdi nimetamine, kes koostab kõrgemale kohtule aruande, mis käsitleb kavandatud üleandmise 
võimalikku mõju kindlustusvõtjatele;

• teie ja teiste kindlustusvõtjate ning huvitatud isikute suutlikkus esitada kavandatud üleandmise osas vastuväiteid või 
tõstatada probleeme kõrgemale kohtule või meile, mille järel edastatakse tõstatatud probleemid PRA-le, FCA-le, 
sõltumatule eksperdile ja kõrgemale kohtule; 

• tihedad konsultatsioonid PRA ja FCA-ga, kes esitavad samuti kavandatud üleandmise kohta aruande kõrgemale 
kohtule; 

• kavandatud üleandmise heakskiitmine kõrgemas kohtus. 

Kõrgema astme kohus kiidab kavandatud ülemineku heaks ainult juhul, kui peab seda asjakohaseks kõigis olukordades. 
Kõrgem kohus võtab arvesse sõltumatu eksperdi arvamust, kõiki kavandatud üleminekuga mõjutatud kindlustusvõtjate 
esitatud kahtlusi või märkusi ning PRA ja FCA arvamust. 

Kavandatud üleandmisest teavitatakse õigusliku ja regulatiivse heakskiitmise protsessi osana asjaomaseid siseriiklikke 
kindlustusjärelevalveasutusi EMP riikides, kus kindlustusvõtja AEL on võtnud riske.

16. Mida tähendab sõltumatu ekspert, kes ta on ja milline on tema roll?
Sõltumatu ekspert on kindlustusmatemaatika ekspert, kes koostab kõrgemale kohtule aruande, mis käsitleb kavandatud 
ülemineku võimalikku mõju kindlustusvõtjatele. Sõltumatu ekspert peab olema sõltumatu kindlustusandjatest, nagu AEL, AIG 
UK ja AIG Europe, samuti PRA-st ja FCA-st. 

Sõltumatuks eksperdiks kavandatud üleandmisel on määratud Steve Mathews, Willis Towers Watsoni instituudi ja 
aktuaaride teaduskonna teadur. Tema ametisse nimetamine on kooskõlastatud PRA-ga, kes on konsulteerinud FCA-ga. 
Sõltumatu ekspert vaatab läbi kavandatud üleandmise tingimused. Tema aruanne on erapooletu ja põhineb 
kindlustusandjate AEL, AIG UK ja AIG Europe ettepanekute ja tegevuse põhjalikul uurimisel.

17. Millest räägib sõltumatu eksperdi aruanne?
Kokkuvõte sõltumatu eksperdi aruande kohta on esitatud skeemibrošüüris. Sõltumatu ekspert jõudis järeldusele, et:

• kavandatud üleandmine ei mõjuta oluliselt negatiivselt kindlustusvõtjat; ja
• kavandatud üleandmine ei mõjuta oluliselt kindlustusvõtjate lepingulisi õigusi ja kindlustusvõtjatele pakutavate teenuste taset. 

Sõltumatu ekspert on oma aruande punktis 10 kaalunud samuti kindlustusandjale kohaldatava regulatiivse korra muutmist 
ja jõudnud järeldusele, et tema arvates puudub sellel oluline negatiivne mõju kindlustusvõtjatele. Oleme seda ka 
arvestanud ja nõustunud sõltumatu eksperdi järeldusega. 
Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas saada sõltumatu eksperdi täieliku aruande koopia, vaadake küsimust 40. 

18. Millised on kindlustusandjate AIG UK ja AIG Europe maksevõime- ja kapitalinõuded?
Euroopa Liit (EL) on välja töötanud kindlustusfirma maksevõime nõuded, mida tuntakse „Solvency II“ nime all ja mille 
eesmärk on ühtlustada EL-i kindlustust puudutavaid määrusi ja tõhustada tarbijakaitset. Direktiiv võeti kasutusele 1. jaanuaril 
2016 ja seda kohaldatakse kõigi EL-is asuvate kindlustus- ja edasikindlustusandjate suhtes. Seepärast kehtib see praegu 
kindlustusfirma AEL kohta ning ka kindlustusandjate AIG Europe ja AIG UK suhtes kohe pärast kavandatud üleandmist. 
Brexiti järel võiks Ühendkuningriik kehtestada erineva maksevõimerežiimi, mida kohaldatakse kindlustusandja AIG UK 
suhtes. Siiski ei ole praeguses etapis esitatud mingit teavet, mis näitaks, et Ühendkuningriik võtab olemasoleva „Solvency 
II“ suhtes kasutusele erineva solventsusrežiimi.

19. Mis on finantsteenuste hüvitiste skeem (FSCS) ja kas kavandatud üleminek mõjutab minu FSCS-ile 
juurdepääsu võimalust?
FSCS on UK põhikirjajärgne skeem, mida rahastavad Ühendkuningriigi finantsteenuste sektori liikmed ja mis pakuvad PRA 
või FCA volitatud kindlustusfirma maksejõuetuse korral kindlustusvõtjatele rahalist hüvitist. Nendel kindlustusvõtjatel, kes 
vastavad kehtivate eeskirjade valikukriteeriumidele, on praegu juurdepääs FSCS-ile.
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Kavandatud üleandmine võib tähendada, et te olete kaotanud FSCS-i alusel oma kehtivast kindlustuslepingust lähtuva 
kaitse. See oleneb sellest, kas teie kindlustusleping on Ühendkuningriigi, Euroopa või jagatud kindlustusleping, nagu 
selgitatakse allpool. 

• Kui teil on Ühendkuningriigi kindlustusleping (mis antakse üle kindlustusandjale AIG UK), jätkub FSCS alusel ka teie 
kindlustuslepingust lähtuvate nõuete käsitlemine kavandatud üleandmise järel. 

• Kui teil on Euroopa kindlustusleping (mis antakse üle kindlustusandjale AIG Europe), jätkub FSCS alusel ka teie 
kindlustuslepingust lähtuvate nõuete käsitlemine enne kavandatud ülemineku kuupäeva, kuid FSCS-i ei hõlmata 
nõudeid, mis ilmnevad pärast kavandatud ülemineku kuupäeva. Täpsemat teavet FSCS-i alusel kaitse kaotamise mõju 
kohta vaadake küsimusest 20.

• Kui teil on jagatud kindlustusleping, jätkub FSCS-i alusel ka teie kindlustuslepingu osast lähtuvate mis tahes nõuete 
käsitlemine, mis antakse kindlustusandjale AIG UK üle pärast kavandatud ülemineku kuupäeva. FSCS-is ei kaeta 
pärast kavandatud üleandmise kuupäeva mingeid nõudeid, mis tekivad teie kindlustuslepingu Euroopa osa alusel. 
Täpsemat teavet FSCS-i alusel kaitse kaotamise mõju kohta vaadake küsimusest 20. 

Lisateavet kindlustushüvitiste skeemide kohta leiate sõltumatu eksperdi aruandest (vt küsimust 40 selle kohta, kuidas saada 
sõltumatu eksperdi aruande koopiat). 

20. Kuidas mõjutab sellest skeemist lähtuva kaitse kadumine Euroopa lepingutega kindlustusvõtjaid?
FSCS-i alusel (nagu kirjeldatud punktis 19) pakutakse Ühendkuningriigi kindlustusfirma maksejõuetuse korral hüvitist kõigile 
asjakohastele kindlustusvõtjatele. Luksemburgis, kus asub kindlustusandja AIG Europe, puudub õiguslik hüvitisskeem, kuid 
tal on siiski eeskirjad (mis põhinevad Ühendkuningriigis kehtivatel põhimõtetel), mille eesmärk on kaitsta kindlustusvõtjaid 
Luksemburgi kindlustusfirma maksejõuetuse korral. Need eeskirjad on mõeldud selleks, et piirata kindlustusvõtjate 
vajadust saada hüvitist FSCS-iga sarnase skeemi alusel, kuid nad ei paku samasugust kaitset nagu FSCS. Peale selle 
võivad kindlustusvõtjad Euroopa kindlustuslepingutega, mis anti välja mõne Euroopa riigi kohaliku filiaali poolt, omada 
juurdepääsu riikliku kindlustussüsteemi hüvitiste skeemile selles riigis.

Sõltumatu ekspert on jõudnud järeldusele, et kavandatud üleandmine ei mõjuta oluliselt Euroopa lepingutega 
kindlustusvõtjaid, vaatamata FSCS-i kaitse kaotamisele. Lisaks on sõltumatu ekspert oma aruandes märkinud, et 
kindlustusandja AIG Europe maksejõuetuse võimalus pärast kavandatavat üleandmist on vähe tõenäoline. Lisateavet 
kindlustusvõtjate turvalisuse kohta pärast kavandatud üleandmist, sealhulgas selle alternatiivsete struktuuride arutelu kohta, 
vaadake sõltumatu eksperdi aruandest. 

21. Mis on finantsinspektsiooni teenistus (Ühendkuningriigi ombudsman) ja kas kavandatud üleminek 
mõjutab minu võimalust pöörduda Ühendkuningriigi ombudsmani poole?
Ühendkuningriigi ombudsman pakub üksikisikutele tasuta ja sõltumatut teenust vaidluste või kaebuste lahendamiseks 
kindlustusandjatega, kes väljastavad või haldavad kindlustuslepinguid Ühendkuningriigis. Neil kindlustusvõtjatel, 
kes vastavad kehtivate eeskirjade valikukriteeriumitele, on praegu juurdepääs Ühendkuningriigi ombudsmanile. 
Ühendkuningriigi ombudsmanil on õigus anda välja kindlustusandjatele siduvaid otsuseid. 

Kavandatud üleandmine võib mõjutada teie õigust esitada vaidlusi või kaebusi Ühendkuningriigi ombudsmanile 
seoses teie kehtiva kindlustuslepinguga. See oleneb sellest, kas pärast kavandatud üleandmist on teie kindlustusleping 
Ühendkuningriigi, Euroopa või jagatud kindlustusleping, nagu on selgitatud allpool. 

• Kui teil on Ühendkuningriigi kindlustusleping, on teil endiselt juurdepääs Ühendkuningriigi ombudsmanile seoses oma 
kindlustuslepinguga.

• Kui teil on Euroopa kindlustusleping, siis on teil praegu juurdepääs Ühendkuningriigi ombudsmanile ainult siis, kui 
teile on kindlustulepingu välja andnud AIG Ühendkuningriigis kui ülejäänud EMP-i riikide kindlustusvõtjale või, kui 
seda väljastab kontsern AIG EMP-i riikides teile kui Ühendkuningriigi kindlustusvõtjale piiriüleselt. Pärast üleandmist, 
kui te olete Ühendkuningriigi kindlustusvõtja ja teie kindlustuslepingu on välja andnud kindlustusandja AEL-i filiaal 
piiriüleselt, säilitate te oma kehtiva kindlustuslepingu(te)ga seoses juurdepääsu Ühendkuningriigi ombudsmanile. 
Kõigil sellistel kindlustusvõtjatel on ka tasuta juurdepääs Luksemburgi riiklikule tarbijaombudsmani teenistusele 
(NCOSL) Luksemburgi kindlustusvahendaja (LIM) ja Luksemburgi kindlustusandja CAA, kelle üheks eesmärgiks on 
kindlustusvõtjate ja muude huvitatud isikute kaebuste vastuvõtmine ja läbivaatamine (NCOSL, LIM ja CAA, mis on 
kokku Lux-ombudsmani režiim). Kuigi Lux-ombudsmani režiimi toimimine erineb Ühendkuningriigi ombudsmani 
omast (näiteks ei võimalda Lux-ombudsmani režiim kindlustusandjale siduvate otsuste tegemist), on mõlemad 
mõeldud kindlustusvõtjate vaidluste suunamiseks ja lahendamiseks. Peale selle, kui teil on Euroopa kindlustusleping, 
ei mõjuta kavandatud üleandmine teie õigust juurdepääsule elukohariigi mis tahes olemasolevale ombudsmani 
teenistusele. Sõltumatu ekspert on muu hulgas seda punkti kaalutlenud ja jõudnud järeldusele, et kavandatud 
üleandmine ei mõjuta oluliselt Euroopa lepingutega kindlustusvõtjaid.
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• Kui teil on Ühendkuningriigist EMP-le piiriüleselt välja antud Euroopa kindlustusleping, kuigi teie kindlustusleping 
antakse üle kindlustusandjale AIG Europe, on teil endiselt juurdepääs Ühendkuningriigi ombudsmanile seoses 
Ühendkuningriigis läbi viidud tegevuste (või nende puudumisega) ja teie kindlustuslepinguga enne üleminekut. 
Kui pärast üleminekut haldab teie kindlustuslepingut kindlustusandja AIG Europe EMP-i riikides, ei ole teil selle 
teenindusega seoses juurdepääsu Ühendkuningriigi ombudsmanile, kuigi selle asemel saate tasuta juurdepääsu 
NCOSL-ile ja LIM-ile ning see ei mõjuta olemasolevat juurdepääsu kohaldatavate riiklike kaebuste lahendamise 
teenistustele ülejäänud EMP-i riikides.

• Kui teil on jagatud kindlustusleping, on teil jätkuvalt juurdepääs Ühendkuningriigi ombudsmanile seoses teie 
kindlustuslepingu Ühendkuningriigi lepingu osaga. Teil on juurdepääs nii Ühendkuningriigi ombudsmanile (seoses 
Ühendkuningriigis läbi viidud tegevustega ja teie kindlustuslepinguga) kui ka Lux-ombudsmani režiimile seoses teie 
kindlustuslepingu Euroopa lepingu osaga. 

Lisateavet ombudsmani teenuste kohta leiate sõltumatu eksperdi aruandest (vt küsimust 40 selle kohta, kuidas saada 
sõltumatu eksperdi aruande koopiat). 

22. Kas FCA ja PRA vaatavad kavandatava ülemineku läbi?
Jah. Nii PRA-l kui ka FCA-l on õigus esitada kõrgemale kohtule kirjalikud ja suulised märkused, sealhulgas esitada 
kõrgemale kohtule aruanded, milles esitatakse nende seisukohad kavandatud üleandmise kohta, mida kõrgem kohus võtab 
arvesse, kui otsustatakse, kas kavandatud üleandmine on õiglane ning kas kindlustusvõtjate huvid on kaitstud. FCA ja PRA 
läbivaatamine ei tohiks asendada seda, et iga klient kaalub, kuidas kavandatud üleandmine võib teda mõjutada. Lõplik 
otsus selle kohta, kas võimaldada kavandatud üleandmist, on kõrgemal kohtul.
 

C OSA – HEAKSKIITMISE PROTSESS

23. Millal ja kus toimub kõrgema kohtu istung, kus arutatakse kavandatud üleandmist?
Kui kõrgema kohtu istungil arutatakse kavandatud üleminekut ja seda peetakse heakskiitmise jaoks igal juhul asjakohaseks, 
toimub istung ja kavandatav üleandmine Londonis eeldatavasti 18. oktoobril 2018. aastal. Kõrgema kohtu istung toimub 
aadressil Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL. Igaüks, kes soovib kuulamisel osaleda, peaks 
külastama meie veebilehte aadressil www.aig.com/brexit (skeemi veebileht), mida ajakohastatakse, kui istungi 
kuupäev peaks muutuma. Külastage seda veebilehte regulaarselt, et saada teavet värskenduste kohta.

24. Mis toimub kohtuistungil?
Kõrgem kohus kaalub kavandatud üleandmise heakskiitmist. Kindlustusandja AEL-i juriidilised esindajad selgitavad 
kindlustusvõtjatelt ja muudelt huvitatud osapooltelt saadud ettepanekuid, koostatud teatisi ja vastuseid. 

Enne kui otsustatakse, kas kavandatud üleandmine heaks kiita, kaalub kõrgem kohus sõltumatult eksperdilt, PRA-lt, FCA -lt 
ja kindlustusvõtjatelt ja teiste huvitatud isikutelt saadud vastuseid. Otsuse tegemisel kaalub kõrgem kohus, kas kavandatud 
üleminek mõjutab oluliselt negatiivselt kindlustusvõtjate huve. Kõrgem kohus lähtub sõltumatu eksperdi, PRA ja FCA 
seisukohtadest. 

Kõrgem kohus arutab ka ühinemist koos kavandatud üleandmise kaalumisega. Ühinemine hõlmab VII osa protsessi 
jaoks eraldi õiguslikke vorminõudeid ja kui kõrgem kohus on veendunud, et ühinemisosalised (AEL ja AIG Europe) on 
need formaalsused täitnud, väljastab kõrgem kohu tunnistuse selle kinnitamise kohta. Pärast selle tunnistuse saamist 
võivad pooled Luksemburgi seaduste alusel taotleda ühinemist. Nii ühinemine kui ka kavandatud üleandmine jõustuvad 
eeldatavasti 1. detsembril 2018.

25. Kas ma saan hääletada kavandatud üleandmise poolt või vastu?
Kindlustustegevuse üleandmise osas ei ole hääletamismenetlusi ja teil ei ole mingit kohustust seoses kavandatud 
üleminekuga midagi ette võtta. Kui kõrgem kohus annab loa kavandatud üleandmiseks, antakse kõik mõjutatud 
kindlustuslepingud automaatselt üle kindlustusandjatele AIG UK ja/või AIG Europe. Siiski on teil õigus keelduda 
kavandatud üleandmisest ja esitada vastuväide kõrgemas kohtus ärakuulamiseks. Lisateavet selle kohta, mida teha, kui 
soovite esitada vastuväiteid, vaadake küsimusest 26.

26. Kuidas ma saan esitada vastuväiteid kavandatud üleandmise suhtes, tõstatada probleeme või 
teha märkusi?
Kui te tahate teha mingeid märkusi või teil on küsimusi või teie arvates võib kavandatud üleminek ebasoodsalt mõjuda, 
helistage meie spetsiaalsele abiliinile (numbri leiate 2. lisa tabelist) ja me püüame aidata. Infotelefon on avatud 
esmaspäevast reedeni kell 9.00 kuni 17.00 (välja arvatud riigipühad). Me paneme teie probleemid kirja ning edastame 
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need PRA-le, FCA-le ning sõltumatule eksperdile ja kõrgemale kohtule. Te võite meile kirjutada ka aadressil AIG Brexit 
Team, 58 Fenchurch Street London, EC3M 4AB, UK või saata meile e-kirja aadressile aigbrexit@aig.com.
Hoolimata sellest, kas te olete meiega vahepeal ühendust võtnud või mitte, on teil õigus:

• esitada kirjalikke märkusi ja/või tulla ise kõrgema kohtu istungile;
• saata kõrgema kohtu istungile seaduslik esindaja, kes esitab teie nimel märkusi. 

Kuigi te ei pea enne eespool toodud õiguste kasutamist meiega ühendust võtma, andke meile sellest teada, et meil oleks 
võimalik kõiki probleeme mõista ja teiega vahetult arutada. Andke meile sellest teada võimalikult kiiresti, kirjutades meile 
eespool toodud aadressil või saates e-kirja aadressil aigbrexit@aig.com. Tehke seda vähemalt 5 päeva enne kõrgema 
kohtu istungit, mis on kavas 18. oktoobril 2018. Me juhime PRA, FCA, sõltumatu eksperdi ja kõrgema kohtu tähelepanu 
kõigile esitatud märkustele.

27. Millal kavandatud üleandmine toimub ja kuidas ma tean, et sellega on edasi mindud?
Kui kõrgem kohus kiidab kavandatud üleandmise heaks, avaldame teate skeemi veebisaidil kohe pärast 18. oktoobril 2018 
toimunud kõrgema kohtu istungit. Kui kõrgem kohus on kavandatava üleandmise heaks kiitnud, jõustub see eeldatavasti 1. 
detsembril 2018. Kui ajakavas on muudatusi, kajastuvad need muudatused skeemi veebisaidil.
 
Samuti avaldatakse teade üleeuroopalises ajalehes, et teavitada kindlustusvõtjaid kavandatud üleandmise heakskiitmisest.

28. Kes maksab kavandatud üleandmise eest?
Kõik kavandatud üleandmisega seotud kulud, sealhulgas sõltumatu eksperdi tasud, juriidilised tasud ning PRA ja FCA 
tasud, kannab kindlustusandja AEL.

D OSA – KUIDAS SEE MÕJUTAB MINU KINDLUSTUSLEPINGU HALDAMIST

29. Kas kindlustusfirma muutumine mõjutab minu kindlustuslepingu pikendamist või minu praegu 
ostetavat kindlustust?
Kui ostate uue kindlustuse või pikendate kehtivat kindlustuslepingut enne lõpuleviimise kuupäeva (eeldatavasti 1. detsembril 
2018), on kindlustajaks endiselt AEL. Kui te jätate alles, pikendate kindlustuslepingut või ostate endale uue kindlustuse 
lõpuleviimise kuupäeval või pärast seda, on kindlustajaks firma AIG UK ja/või AIG Europe, olenevalt sellest, kas teil on 
Ühendkuningriigi, Euroopa või jagatud kindlustusleping (lisateabe saamiseks selle kohta, milline kindlustusfirma, kas AIG 
UK ja/või AIG Europe on teie kindlustusandja, vt küsimusi 9 ja 10).

30. Kas kavandatud üleminek toob kaasa mingeid muudatusi kindlustuskattes, mis mul on minu 
kindlustuslepingu alusel?
Ei. Kavandatud üleandmine ei muuda teile pakutavat kindlustuskatet. Kindlustusfirma muutumine ei mõjuta teie ostetud 
kehtiva kindlustuskatte ühtegi aspekti ega mõjuta teie õigust esitada nõudeid. Praegune kindlustusleping kehtib ka pärast 
kavandatud üleandmist.

31. Kas te annate minu praeguse lepingu uuesti välja ning saadate mulle uue lepingu?
Ei, me ei tee teie praeguses kindlustusdokumendis mingeid muudatusi ega väljasta teile uut kindlustuslepingut. Te olete 
endiselt kindlustatud, seega te ei pea midagi tegema. 

32. Kas minu maakler on neist muudatustest (kui need on olemas) teadlik?
Jah, kui see on kohaldatav, oleme teavitanud muudatustest meie kindlustusmaaklereid ja vahendajaid. Nad on teadlikud, 
et kavandatud üleminek ei muuda teie suhteid nendega ega teiega. 

33. Kas mul tuleb kavandatud üleandmise korral maksta kehtiva kindlustuslepingu alusel juurde?
Ei. Kavandatud üleandmine ei too iseenesest kaasa kehtiva lepingu alusel makstavate kindlustusmaksete muutmist.

34. Ma maksan kindlustusmakseid otsekorraldusega. Kas ma pean tegema teise 
otsekorralduslepingu? 
Kui te maksate automaatselt oma pangakontolt, ei mõjuta see muudatus maksegraafikut ega protsessi ega nõua teilt 
uue maksejuhise täitmist. Ainus muudatus, mida võite märgata, on see, et teie kontoaruandes muudetakse firma nime, 
asendades selle uue kindlustusandjaga järgmiselt: 

• AIG UK, kui teil on Ühendkuningriigi kindlustusleping; ja
• AIG Europe, kui teil on Euroopa kindlustusleping.
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35. Kas minu kindlustuslepinguga tegelevad samad inimesed?
Jah, kõik kontaktandmed ja klienditeeninduse telefoninumbrid jäävad samaks.

36. Kindlustusfirma muutumine jõustub eeldatavasti 1. detsembril 2018. Kas sellest saab minu lepingu 
uuendamise kuupäev?
Ei. Teie lepingu uuendamise kuupäev jääb samaks nagu varem.

37. Kas kavandatud üleminek mõjutab minu esitatud nõudeid või minu võimalust esitada neid 
tulevikus?
Ei. Praeguste nõuete käsitlemise või tasumise protsess ei muutu. Teatis nõuete kohta tuleb esitada kindlustuslepingu 
tingimuste kohaselt.

38. Mis saab, kui mul on kindlustuslepingu alusel nõue, mille kohta kokkulepe puudub või mis on 
õiguslikult vaidlustatud?
Praegune tava ei muutu. Teatis nõuete kohta tuleb esitada kindlustuslepingu tingimuste kohaselt. Üleandmine ei too kaasa 
muudatusi kindlustusvõtjate nõuete käsitlemise ega tasumise protsessis.

Pärast lõpuleviimise kuupäeva algatatakse kindlustusandjate AIG UK ja/või AIG Europe (kui kohaldatav) poolt või nende 
vastu kindlustusandja AEL-i poolt või selle vastu käimasolevad, praegused või tulevased menetlused.

39. Kas üleminek mõjutab minu lepingu ja/või nõudega seotud teabe töötlemist?
Teie lepingu(te) ja/või nõude üleandmine tähendab seda, et AIG kindlustusfirma, kes kontrollib andmete töötlemist 
(tavaliselt nimetatakse seda vastutavaks töötlejaks), asendab AEL-i kindlustusandjaga AIG UK või AIG Europe. See, kuidas 
me andmeid kasutame, ei muutu, ja me kaitseme neid ka edaspidi samal viisil nagu praegu. Lisateavet selle kohta, kuidas 
kontsern AIG isikuandmeid kasutab, leiate veebilehelt www.aig.com/globalprivacy.

E OSA – LISATEAVE

40. Kust ma saan lisateavet?
Kavandatud ülemineku paremaks mõistmiseks oleme lisanud teavet skeemibrošüüri. Samuti võite leida lisateavet skeemi 
veebilehtedelt, kust leiate kogu kavandatud ülemineku täielikud tingimused ja sõltumatu eksperdi täieliku aruande. 

Samuti võite skeemide veebilehe kaudu taotleda kavandatud üleandmisdokumentide tasuta koopiaid või võtta ühendust 
mõnel allpool kirjeldatud viisil. Võite helistada meie spetsiaalsele abiliinile, kasutades üht selle dokumendi 2. lisas esitatud 
riigi telefoninumbritest. Te võite ka kirjutada meile aadressil: AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB või 
saata e-kirja aadressile aigbrexit@aig.com. Me paneme teie probleemid kirja ning edastame need PRA-le, FCA-le ning 
sõltumatule eksperdile ja kõrgemale kohtule. 

Kõik kavandatud üleandmist puudutavad tulevased värskendused kantakse skeemi veebilehele, kaasa arvatud kõrgema 
kohtu istung kuupäeva muudatus ja sõltumatu eksperdi koostatud täiendava aruande koopia. Külastage seda veebilehte 
regulaarselt, et saada teavet värskenduste kohta.

Me hindame seda, et teil võib olla täiendavaid küsimusi või probleeme. Kavandatud üleminek ei too kaasa meie 
kontaktandmete muutmist, nii et palun võtke ka edaspidi ühendust tavapärase kontserni AIG kontaktiisiku või vahendaja 
kaudu, kui see on teie kehtiva kindlustuslepinguga seotud päringute puhul asjakohane.

41. Miks ma sain rohkem kui ühe kirja ning teabepaketi?
Kui teil on rohkem kui üks AEL-i kindlustusleping või kui see katab riske nii Ühendkuningriigis kui ka Euroopas, võisite saada 
rohkem kui ühe teabepaketi. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. 

42. Ma ei ole enam kindlustusvõtja, miks see on minu jaoks asjakohane?
Mõne AEL-i välja antud kindlustuslepingu tingimused võivad lubada esitada nõudeid mitu aastat pärast lepingu kehtivusaja 
lõppemist. Olenevalt teie kindlustuslepingu tingimustest võib teil siiski olla õigus esitada selle lepingu alusel nõudeid. Pärast 
kavandatud üleandmist haldaksid selliseid nõudeid kindlustusandjad AIG UK ja/või AIG Europe, olenevalt sellest, kas teil 
on Ühendkuningriigi, Euroopa või jagatud kindlustusleping (lisateabe saamiseks selle kohta, milline kindlustusandja, kas 
AIG UK ja/või AIG Europe haldab teie nõudeid, vt küsimusi 9 ja 10).
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43. Mida ma pean tegema, kui ma tahan oma kindlustuslepingut tühistada, kuna mulle ei meeldi 
muudatused?
Kavandatud üleminek ei mõjuta kõiki õigusi, mis teil praegu on oma lepingu tühistamiseks.

44. Mis juhtub, kui kavandatud üleminekut ei kiideta heaks?
Kui kõrgem kohus ei kiida heaks kavandatud üleandmist heaks, ei anta teie kindlustuslepingut üle kavandatud üleandmise 
raames. Kui kavandatud üleandmist ei kinnitata, täiendame skeemi veebilehte lisateabega, seega soovitame teil aeg-ajalt 
värskendusi kontrollida.

45. Mida kontsern AIG teeb, kui kehtestatakse Brexiti üleminekukord?
Me jälgime tähelepanelikult poliitilisi arenguid ja kaalume neid sellest seisukohast, kas nad pakuvad Ühendkuningriigi 
ja Euroopa tulevaste suhete jaoks täpsemat ajakava ja struktuuri. Me pole seni näinud arenguid, mis annaksid alust 
meie ümberkorralduste plaanide ja kavandatud ülemineku muutmiseks. Meie prioriteediks on tagada jätkuvalt oma 
olemasolevate kindlustusvõtjate teenindamine ja laiendada kindlustustegevust kogu Euroopas Brexiti järel. 

46. Miks kontsern AIG kavatseb oma Brexiti ümberkorraldusi teha just sel viisil? 
AIG on võtnud endale põhjaliku hoolsuskohustuse, mis puudutab tema Brexiti ümberkorraldust, sealhulgas 
ümberkorralduste mehhanismi ja kahe kindlustusandja teenindamiseks kaht uut kindlustusfirmat (st AIG UK ja AIG Europe), 
mis asuvad Ühendkuningriigis ja Luksemburgis. Oleme kindlad, et meie ettepanek sobib kõige paremini olemasolevate 
kindlustusvõtjate järjepidevuse tagamiseks ja Brexiti järgse kindlustustegevuse laiendamiseks kogu Euroopas.

F OSA – MAAKLERI KÜSIMUSED

47. Milline on teie ajakava, et luua kapitaliseeritud Euroopa tütarettevõte, kes suudaks luua EMP-s 
alalise asukohaga firma ja tasuda klientide Euroopa ettevõtete nõudeid?
AIG Europe sai litsentsi 2018. aasta alguses. Ta on valmis võtma vastu Euroopa kindlustustegevuse Euroopa ülemineku 
osana 1. detsembril 2018; selle üleandmise raames saab ta Euroopas ettevõtluse toetamiseks vajalikku kapitali. 
Kindlustusandja AIG Europe peaks alates samast kuupäevast alustama uute ja uuendatud tegevusega ning kehtivate 
kindlustuslepingute käsitlemisega. Meie kindlustusvõtjate jaoks tähendab see seda, et üleminek uuele Euroopa 
kindlustusandjale toimub sujuvalt samade meeskondadega, kes tegutsevad filiaalides täna.

48. Kuidas te täidate selle protsessi käigus rahvusvaheliste klientide vajadusi?
Meie rahvusvahelised kliendid ei pea pideva kindlustuskatte tagamiseks midagi ette võtma. Tänu ulatuslikule kontorite 
võrgustikule kogu Euroopas pakub Brexit kontsernile AIG võimalust laiendada oma juhtivat positsiooni kõikehõlmavate 
rahvusvaheliste programmide pakkujana, et täita klientide vajadusi kogu maailmas, sealhulgas Ühendkuningriigis ja mujal 
Euroopas. Meie hoolikalt läbi vaadatud plaanid aitavad tagada, et kontsern AIG jätkaks oma positsiooni turuliidrina, olles 
vastupidav ja valmis Ühendkuningriigi väljumiseks EL-ist, hoolimata sellest, mis kujul see lõpuks toimub. Kui rahvusvaheliste 
klientide kindlustuslepingud katavad riske nii Ühendkuningriigis kui ka Euroopas, antakse nende kindlustuslepingud üle, 
nagu on kirjeldatud küsimuses 9.

49. Kas uutele firmadele on antud krediidireitinguid?
Kindlustusandjad AIG Europe ja AIG UK peaksid tagama, et nad saaks krediidireitingu vähemalt ühest neljast peamisest 
reitinguagentuurist: Standard and Poor’s, Moody’s, AM Best and Fitch. Krediidireitingud peavad olema vähemalt 
samaväärsed kindlustusandja AEL praeguste krediidireitingutega, mis on järgmised: Standard and Poor’s – „A+“, AM Best 
and Fintch – „A“ ja Moody’s – „A2“. Krediidireitingud peavad olema antud, enne kui kindlustusandjad AIG UK ja AIG 
Europe alustavad allkirjastamist 1. detsembril 2018.

50. Kas te kavatsete kirjutada kindlustusvõtjatele?
Jah, kindlustusvõtjaid ja teisi huvitatud isikuid teavitatakse kavandatud üleandmisest Ühendkuningriigi seadusest tulenevate 
nõuete kohaselt FSMA VII osa alusel. Selline teabevahetus peaks algama 2018. aasta aprillis. Kindlustusvõtjad saavad 
kaaskirja, käesoleva dokumendi küsimused 1–46 ja skeemibrošüüri, mis sisaldab täiendavat teavet kavandatud ülemineku 
kohta. Skeemibrošüür sisaldab järgmist: 

• kokkuvõtet kavandatud üleandmise kohta;
• kokkuvõtet sõltumatu eksperdi aruande kohta ning
• ametilikku teadet kavandatud üleandmise kohta ja täiendavat teave kõrgema kohtu istungi kohta.
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Kindlustusvõtjatel on õigus esitada kirjalikult, telefoni teel või kohtuistungil kavandatud üleandmisega seotud probleeme või 
vastuväiteid ning paneme need probleemid kirja ning edastame need PRA-le, FCA-le, sõltumatule eksperdile ja kõrgemale 
kohtule asjakohaste meetmete võtmiseks (vt küsimus 26).

51. Kas ootate, et maaklerid toetaksid teadlikkuse suurendamist?
Üldiselt me kirjutame otse kindlustusvõtjatele, kuid võib osutuda vajalikuks töötada ka koos vahendajatega protsessi 
toetamiseks, et tuvastada puuduvad kindlustusvõtja kontaktandmed või toetada teavitamisprotsessi ennast. Sellisel juhul 
teavitame me neid vahendajaid ja suhtleme nendega vajaduse järgi. 

On võimalik, et kindlustusvõtjad pöörduvad kavandatud üleandmise küsimustega otse vahendajate poole. Selle dokumendi 
eesmärk on anda vahendajatele piisavalt teavet, et vastata kindlustusvõtjate päringutele; aga meil on ka päringute jaoks 
spetsiaalne abiliin. Kui kindlustusvõtjatel on vastuväiteid kavandatud üleandmisele, suunake need meie spetsialiseeritud 
abiliinile (kasutades lisas 2 toodud andmeid), et saaksime need probleemid kirja panna ning neid käsitleda. 

52. Kuidas see mõjutab minu kindlustusandjaga AEL sõlmitud lepingu tingimusi (ja mis tahes muid 
lepingulisi kokkuleppeid, mis mul võivad olla AEL-iga)?
Vt küsimusi 61 ja 62.
Peale kindlustuslepingute üleandmise, nagu on kirjeldatud punktis 8, mõjutab kavandatud üleminek ka ärilepingute 
üleandmist. See toimub samamoodi nagu on kirjeldatud kindlustuslepingute puhul (küsimused 9 ja 10). Kui teie leping 
kindlustusandjaga AEL on seotud ainult:

• AEL-i Ühendkuningriigi tegevusega, antakse teie leping üle kindlustusandjale AIG UK; või 
• AEL-i Euroopa tegevusega, antakse teie leping üle kindlustusfirmale AIG Europe,

ja kõik muud tingimused jäävad samaks.
Kui teie lepinguline suhe kindlustusandjaga AEL on seotud nii Ühendkuningriigi kui ka Euroopa tegevusega, jagatakse teie 
AEL-iga sõlmitud leping firmade AIG UK ja AIG-i Europe vahel nii, et teil on lepingulised suhted mõlema uue üksusega, nii 
et kavandatud üleandmisest tulenevalt ei ole teie lepingutingimused paremad ega halvemad. Lisateabe saamiseks vaata ka 
küsimust 62.

53. Kas teil on Euroopas litsentsitud toimingud, mis võimaldaks tegeleda kindlustustegevusega ja 
registreerida vastavaid firmasid, kui Ühendkuningriigis kaotatakse Brexiti järel „firmade avamise“ 
õigus? 
Meie uus Euroopa kindlustusfirma, mille peakontor asub Luksemburgis (AIG Europe), saab hõlmata ja hallata EMP riske 
(mida saab litsentseerida ka väljaspool EMP-i jurisdiktsioone, näiteks Šveitsis) ning hõlbustada jätkuvalt kontserni AIG töö 
tõrgeteta toimimist kogu EMP-s ja Šveitsis, kui Ühendkuningriik lahkub EL-ist. 

Kindlustusfirma AIG Europe sai litsentsi 2018. aasta alguses ja eeldatakse, et tema filiaalidele antakse volitus 2018. aasta 
teises kvartalis, juba enne Ühendkuningriigi kavandatud lahkumist EL-ist 29. märtsil 2019. Uuel firmal on kindlustusandjaga 
AEL sarnane filiaalstruktuur EMP-s ja Šveitsis.

54. Mida see tähendab kontserni AIG jaoks Ühendkuningriigis?
Pärast õiguslikku ümberkorraldamist on kontsernil AIG üks firma Ühendkuningriigis (AIG UK), et laiendada tegevust 
Ühendkuningriigis, ja teine firma Luksemburgis (AIG Europe), kellel on filiaalid üle kogu Euroopa, et laiendada tegevust 
ülejäänud Euroopas. Me teeme ümberkorraldusi etapiviisiliselt, et tagada püsimajäämine, hoolimata sellest, millisel kujul 
Brexit lõpuks toimub ja mis tahes õiguslikke ja regulatiivsed tagajärgi see keskkonnas kaasa toob nii Ühendkuningriigis kui 
ka ülejäänud EMP-s tegutsevate kindlustusandjate jaoks.

Ühendkuningriik jääb kontserni AIG suurimaks tegevuspiirkonnaks Euroopas ja peamiseks turuks, kus kavatseme jätkuvalt 
investeerida ja kasvada. London jääb kindlustusvaldkonna oluliseks keskuseks ja me näeme Ühendkuningriigi jätkuvalt 
tugeval kindlustusturul häid võimalusi.

55. Kuidas jagunevad protsentuaalselt kindlustusandja AEL tegevus ja varad kindlustusandja AIG UK 
ja AIG Europe vahel?
See teave on saadaval sõltumatu eksperdi aruandes. Kokkuvõte sõltumatu eksperdi aruande kohta on esitatud 
skeemibrošüüris, mis on saadaval aadressil www.aig.com/brexit koos täieliku sõltumatu eksperdi aruandega.

56. Kas kontsernil AIG on kaks juhatust – Euroopas ja Ühendkuningriigis?
Kindlustusandjatel AIG UK ja AIG Europe on eraldi juhatus ja juhtimisstruktuurid, et juhtida ja hallata asjaomast 
õigussubjekti, ja igal üksusel on oma kõrgem juhtkond. Kuid meie plaanide eesmärk on tagada, et meie kliendid ja 
partnerid ei saaks selle seadusliku muutuse tagajärjel kahju.
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57. See on keeruline ümberkorraldusprotsess. Kas kindlustusandja AIG Europe suudab Brexiti järel 
täita oma tegevusest lähtuvaid kohustusi? 
Jah. See ümberkorralduste lõpuleviimine muudab kontserni AIG vastupidavaks, sõltumata sellest, mis kujul Brexit lõpuks 
toimub. Meil on märkimisväärne kogemus juhtida sellist tüüpi ümberkorraldusprotsessi, mis hõlmab kindlustusvõtjate kaitse 
tagamiseks kavandatud õiguslikke ja regulatiivseid protseduure, ning ootame pidevat koostööd kõikide asjaomaste 
reguleerivate asutustega ümberkorraldamise perioodil ja ka pärast seda.

Meil on hea võimalus tagada sujuv üleminek meie klientidele tänu meie ulatuslikule kontorivõrgule kogu Euroopas. 
See tähendab, et erinevalt mõnest kindlustusandjast on kõigil meie peamistel Euroopa turgudel juba olemas hästi välja 
kujunenud infrastruktuur. 

58. Kuidas toimib kahe uue kindlustusandja omandistruktuur? 
AIG UK omandiõigus kuulub jätkuvalt olemasolevale AEL-i Ühendkuningriigi emaettevõtjale AIG Holdings Europe Limited. 
Firma AIG Europe omandiõigus kuulub jätkuvalt Luksemburgi emaettevõtja kaudu kindlustusandjale AIG Europe Holdings 
Sàrl. Mõlema firma omandiõigus põhineb jätkuvalt samal laiema kontserni omandistruktuuril, nagu see on täna, koos 
emaettevõtjaga American International Group, Inc. 

G OSA – EDASIKINDLUSTAJA KÜSIMUSED

59. Kuidas käsitletakse jagatud kindlustuslepinguid kavandatud üleminekul ja kas see avaldab mõju 
kindlustusandja AEL edasikindlustuslepingutele?
Vaadake 1. lisa, mis aitab mõista, kuhu kindlustusleping lõpuleviimise kuupäeval üle läheb. Kui kindlustusandja AEL on 
loovutanud teile kui edasikindlustusandjale riskid, mõjutab kavandatud üleminek edasikindlustust samal viisil kui sellega 
seotud peamisi kindlustuslepinguid.

Juhul kui teie firma annab välja kindlustusandja AEL koostatud edasikindlustuslepingud, mis hõlmavad jagatud 
kindlustuslepinguid, jagatakse ka selliste edasikindlustuslepingutega hõlmatud kindlustuskate kindlustusandjate AIG UK 
ja AIG Europe vahel, et kajastada igale firmale üle kantud riski. Kavandatud üleminek, sealhulgas mis tahes jagatud 
kindlustuslepingute üleandmine, ei mõjuta teie firma õigusi ega kohustusi välja antud edasikindlustuslepingute kohaselt, 
ega selliste lepingute haldamise viisile. Ainuke muudatus on asendada kindlustusandja AEL kindlustusandjatega AIG UK 
ja/või AIG Europe AEL kui vahelduv(ad) asendaja(d) (AEL). Kindlustusandjate AIG UK ja AIG Europe kohta kehtivad 
jätkuvalt kõigi edasikindlustusteenuseid hõlmavate jagatud kindlustuslepingute tingimused, sealhulgas vajaduse korral 
sätted, piirangud ja muud lepingutingimused, nii et teil pole parem ega halvem olukord kui enne kavandatud üleandmist. 
Teie firma ei pea pärast kavandatud üleminekut tegema mingeid väiksemaid või suuremaid makseid teile antud 
edasikindlustuslepingute kohaselt. 

Kui teie firma osaleb mis tahes lepingulises edasikindlustuses, milles teatud edasikindlustuslepingud antakse üle 
kindlustusandjale AIG UK, samas kui teised edasikindlustuslepingud lähevad üle kindlustusfirmale AIG Europe, 
kohaldatakse samu põhimõtteid. 

60. Mis saab edasikindlustuslepingust tulenevate kohustuste täitmiseks edasikindlustusandjalt AEL-ile 
antud tagatiskokkulepetest?
Üldiselt peegeldab edasikindlustusandja edasikindlustuslepingust tulenevate kohustuste täitmisega seotud 
tagatiskokkulepete (nt akreditiivid, pandid, tagatised ja tagatislepingud) käsitlemine sellega seotud 
edasikindlustuslepingu kohustusi, nagu seda on kirjeldatud küsimuses 59. Seega kindlustusandjale AIG Europe üle antud 
edasikindlustuslepingutega seotud tagatiskokkulepped lähevad üle kindlustusandjale AIG Europe ning kindlustusandjale 
AIG UK üle antud edasikindlustuslepingutega seotud tagatiskokkulepped kindlustusandjale AIG UK. Kui kavandatud 
üleminek mõjutab edasikindlustuslepingu jagamist, mõjutab kavandatud üleandmine mõlemat kindlustusandjat – AIG 
UK ja AIG Europe nii, et neist saab seotud tagatiskokkuleppe alusel makse saaja, kusjuures oluline tingimus on, et sellise 
tagatise kokkuleppe tingimusi kohaldatakse mõlema kindlustusandja – AIG UK ja AIG Europe suhtes.
Erandiks on see, kui tagatiskokkulepped on seotud ülemaailmse frontingu või riski rahastamise programmidega. Tavaliselt 
loovutab AEL need edasikindlustajast tütarettevõtjale. Siin läheb tagatiskokkulepe üle „tootvasse kontorisse“, mis on osa 
sellest firmast, kust üldine programm on pärit ja kus seda hallatakse. Nii et kui teie programmi haldab kindlustusandja 
AEL Ühendkuningriigis, lähevad kõik AEL-i nimel tehtavad tagatiskokkulepped kindlustusandjale AIG UK kui makse 
saajale ning kui teie programmi haldab üks AEL-i olemasolevatest filiaalidest, lähevad kõik tagatiskokkulepped üle 
kindlustusandjale AIG Europe kui makse saajale.
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H OSA – MUUD HUVITATUD ISIKUD (SH TARNIJAD/MÜÜJAD/
TURUSTAJAD JA MUUD ÄRIPARTNERID)

61. Kas minu leping kindlustusandjaga AEL või AEL-i filiaaliga muutub? 
Kavandatud üleandmine ei mõjuta teie õigusi ja kohustusi, mis tulenevad teie lepingulistest kokkulepetest kindlustusandjaga 
AEL, sealhulgas teenusetaseme kokkulepped ja/või muud tingimused. Kui teil on leping kindlustusandjaga AEL, on 
kontserni AIG vastav üksus AIG UK, kui teie leping on seotud ainult kindlustusandja AEL Ühendkuningriigi tegevusega, või 
AIG Europe, kui teie leping on seotud ainult ühe või mitme kindlustusandja AEL olemasoleva Euroopa filiaali tegevusega. 
Kui teil on leping sõlmitud kindlustusandja AEL filiaaliga, on kontserni AIG vastav üksus tavaliselt kindlustusandja AIG 
Europe samaväärne filiaal. 

62. Mis saab, kui minu leping on seotud kindlustusandja AEL mõlema, Ühendkuningriigi ja Euroopa 
kindlustustegevusega?
Kui teie leping on seotud kindlustusandja AEL Ühendkuningriigi ja ka Euroopa kindlustustegevusega, jagatakse teie 
leping kindlustusandjate AIG UK ja AIG Europe vahel ja dubleeritakse. Teie lepingu tingimusi (sealhulgas vajaduse korral 
piirangud, teenustasemed, maksetingimused, teenustasud ja muud tasud) kohaldatakse jätkuvalt mõlema kindlustusandja – 
nii AIG UK kui ka AIG Europe suhtes, nii et tegelikult ei ole teie olukord parem ega halvem kui enne kavandatud ülemineku 
jõustumiskuupäeva. Teie firma ei saa ega pea tegema kavandatud üleandmise tõttu teie lepingust lähtuvatest maksetest 
suuremaid või väiksemaid makseid. 

63. Kuidas mulle tulevikus minu lepingu alusel makseid tehakse?
Selles, kuidas teile makstakse, mingeid muudatusi ei ole, kuid te näete, et AEL-i asemel tegelevad maksetega 
kindlustusandjad AIG UK ja/või AIG Europe. 

64. Mis saab, kui minu leping on sõlmitud kindlustusandja American International Group, Inc. või 
mõne muu kontserni AIG Group firmaga, kuid sisaldab ka kindlustusandjale AEL pakutavaid kaupu 
või teenuseid?
Kui teil on sõlmitud leping kindlustusandjaga American International Group, Inc. või teise kontserni AIG Group firmaga, 
mille alusel pakutakse kindlustusandjale AEL kaupu või teenuseid, ei muuda kavandatud üleminek teie lepingut, välja 
arvatud siis, kui selle järel need kaubad või teenused lähevad üle kindlustusandjatele AIG UK ja/või AIG Europe (või 
mõlemale, juhul kui leping on seotud Ühendkuningriigi ja Euroopa kindlustustegevusega).

65. Olen kindlustusandja AEL äripartner ja sõlmin lepingu, mis lubab mul kindlustust müüa  
klientidele kogu Euroopas AEL-i nimel. Kas kavandatud üleandmine mõjutab minu kliente? 
Kui teie kliendid on kindlustusandja AEL kindlustatud, siis mõjutab kavandatud üleandmine neid. See ei mõjuta neile 
klientidele kindlustuslepingute alusel antud kindlustuskatet, aga nende kindlustuslepingud lähevad üle kindlustusandjale 
AIG UK ja/või AIG Europe 1. detsembril 2018. Lisateavet selle kohta, kuhu nende klientide kindlustuslepingud üle 
lähevad, vaadake ülaltoodud küsimustest 8–10. Eespool toodud jaotised A–E sisaldavad asjakohast teavet, et aidata 
kindlustusvõtjatel, kaasa arvatud nende klientidel, kel on kindlustusandjaga AEL leping, mõista, miks AEL kavatseb läbi viia 
kavandatud ülemineku, milliseid kaitsemeetmed protsessis kasutatakse ning milline on kavandatud ülekande mõju neile. 

66. Olen kindlustusandja AEL äripartner. Kas mu kliente teavitatakse kavandatud üleandmisest? 
Oleme seaduslikult kohustatud teavitama kavandatud üleminekust kõiki kindlustusvõtjaid, kaasa arvatud teie kliente, kes 
on ostnud AEL-i kindlustuse. Võimalik, et oleme teiega juba ühendust võtnud, et aidata teil neid kliente teavitada. Muidu 
teavitatakse neid kliente kavandatud üleminekust eraldi (ka reklaami abil).
 
Kui keegi teie klientidest esitab päringuid seoses kavandatud üleminekuga, paluge neil ühendust võtta küsimuses 40 
loetletud kontaktandmeid kasutades.

67. Kas mulle või mu klientidele tekib mingeid kulutusi? 
Nagu eespool küsimuses 28 selgitatud, maksab AEL kõik kavandatava üleandmisega seotud kulud, sealhulgas sõltumatu 
eksperdi tasud, juriidilised tasud ning PRA ja FCA tasud. 

68. Kellelt ma võin saada lisateavet?
Kui teil on küsimusi kavandatud ülemineku kohta, võite meiega ühendust võtta, vaadates lisateabe saamiseks ülaltoodud 
küsimust 40. Samuti võite leida lisateavet skeemi veebilehtedelt, kust leiate kogu kavandatud ülemineku täielikud 
tingimused ja sõltumatu eksperdi täieliku aruande.

Kui teil on muid küsimusi seoses lepinguga, mis on sõlmitud kindlustusandjaga AEL, jätkake oma tavapärase  
AIG-kontaktiga suhtlemist. Kavandatud üleandmise tõttu meie kontaktandmed ei muutu. 
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Lisa 1. Kindlustusvõtjate voogdiagramm, millega määratakse kindlaks, 
kuhu teie kindlustusleping üle läheb

Kas teie kindlustuslepingu (või selle osa) on välja andnud kindlustusandja AEL või seda on tehtud tema nimel?

Kas teie kindlustuslepingu on väljastanud EMP-i või Šveitsi filiaal või seda on tehtud nende nimel?

Jah. 
Kavandatud üleandmine mõjutab teie kindlustuslepingut.

Jah. 
Teil on Euroopa kindlustusleping. 

Pärast kavandatud üleandmist on teie 
kindlustusandjaks AIG Europe.

EMP (välja arvatud 
Ühendkuningriik) 

Teil on Euroopa kindlustusleping. 
Pärast kavandatud üleandmist 

on teie kindlustusandjaks  
AIG Europe.

Ainult Ühendkuningriigis 
ja/või väljaspool EMP-d 

Teil on Ühendkuningriigi 
kindlustusleping. Pärast 

kavandatud üleandmist on teie 
kindlustusandjaks AIG UK.

Teie kindlustusleping katab riske, mis kuuluvad 
mõlemasse teise kahte kategooriasse 

(lähimal kahele vasakul asuvale rühmale) 
Teil on jagatud kindlustusleping. Pärast kavandatud 

üleandmist on teie kindlustusandjateks AIG UK ja AIG 
Europe (Ühendkuningriigi kindlustuslepingu ja Euroopa 

kindlustuslepingu riskide korral)

Ei. 
Kus teie risk asub?* 

Kui te olete kindlustusfirma, pidage meeles, et edasikindlustuslepingud 
lähevad üle kindlustusandjale AIG UK, olenemata riski asukohast.

Ei. 
Kavandatud üleminek ei mõjuta teie lepingut.

VÕTI.
*  Riski asukoht oleneb paljudest teguritest. Alljärgnevalt üldine (kuid mitte ammendav) kokkuvõte nende tegurite kohta, mis 

aitavad teil orienteeruda.

1)  Kui teie kindlustus on seotud vara ja seadmetega (kui need on hõlmatud sama kindlustuslepinguga), siis teie riski 
asukoht on üldjuhul sel territooriumil, kus teie vara asus (või tavaliselt asub) teie kindlustuslepingu sõlmimiskuupäeval.

2)  Kui teie kindlustus on seotud sõidukitega (õhusõidukid, laevad ja mootorsõidukid) võib riski asukoha kindlaks määrata 
ühe või mitme järgmise kriteeriumi alusel: sõiduki füüsiline asukoht, sõiduki registreerimise koht või kindlustusvõtja elukoht 
või asukoht.

3)  Kui teie kindlustus on seotud muude riskidega (st see ei puuduta vara ega sõidukeid): a) kui te olete füüsiline isik, on 
teie riski asukoht üldiselt territooriumil, kus on teie alaline elukoht kindlustuslepingu sõlmimiskuupäeval; või b) kui olete 
juriidiline isik, on teie riski asukoht firma asukohas (asukohtades) kindlustuslepingu sõlmimiskuupäeval. Kui olete firma ja 
teie kindlustusleping hõlmab rohkem kui ühte allüksust, mis asuvad erinevates piirkondades, on teie kindlustuslepingul 
tõenäoliselt mitu riski asukohta.
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Lisa 2. Abiliini kontaktandmed

PÄRITOLURIIK TOLLIMAKSUVABA 
TELEFONINUMBER

Ameerika Ühendriigid 83 3645 4339

Malta 8006 2519

Liechtenstein 08 0011 0061

Kreeka 00 800 4414 2187

Rumeenia 08 0040 0986

Horvaatia 08 0098 8961

Austria, Belgia, Bulgaaria, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, 
Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Island, Itaalia, Iirimaa, Läti, Leedu, 

Luksemburg, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, 
Hispaania, Rootsi, Šveits, Ühendkuningriik

00800 244 244 29
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