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OSA A – MEIE ETTEVÕTLUSE KAVANDATUD MUUDATUSED

1. Milliseid muudatusi AIG ettevõtluses tehakse?
Teie poliisi on praegu väljastanud AIG Europe Limited (AEL ), Ühendkuningriigis (ÜK) asutatud kindlustusettevõte, 
mille on volitanud usaldatavusnõuete reguleerimise amet (Prudential Regulation Authority, edaspidi PRA) ja mida 
reguleerivad PRA ja finantskäitumise amet (Financial Conduct Authority, edaspidi FCA). Teeme ettepaneku kogu AEL-i 
kindlustustegevus, sealhulgas teie poliis, üle anda kahele AIG gruppi kuuluvale äsja volitatud kindlustusettevõttele 
(kavandatav üleandmine). Need kaks hiljuti volitatud kindlustusseltsi on American International Group UK Limited 
(AIG UK) ja AIG Europe SA (AIG Europe). Lisateavet selle kohta, milline nendest ettevõtetest teie poliisi üle võtab, 
saate küsimustest 9 ja 10.

2. Miks võtab AIG ette kavandatava üleandmise?
Kavandatav üleandmine on osa ümberkorraldusest, mida AIG grupp rakendab vastuseks Ühendkuningriigi elanike 
otsusele Euroopa Liidust (EL) lahkuda (seda lahkumist nimetatakse üldiselt Brexitiks). Brexit toob kaasa Ühendkuningriigi 
lahkumise EL-ist 29. märtsil 2019. Kavandatav üleandmine on osa meie suuremast ümberkorraldamisest, mille eesmärk 
on kindlustada, et saaksime pärast Brexitit jätkata olemasolevate kindlustusvõtjate teenindamist ja korraldada uut 
kindlustustegevust kogu Euroopas.

3. Kuidas kavandatav üleandmine toimub?
Kavandatav üleandmine saavutatakse ühendatud kindlustustegevuse üleandmisega kooskõlas 2000. aasta finantsteenuste 
ja -turgude seaduse (Financial Services and Markets Act 2000, edaspidi finantsteenuste ja -turgude seadus) 
VII osaga ja piiriülese ühinemisega Euroopa piiriülese ühinemise direktiivi kohaselt (ühinemine). Lisateavet õigusliku 
menetluse ja kavandatava üleandmise ning ühinemise mõju kohta leiate allpool küsimustest 5, 6, 7 ja 8.

4. Kas ma peaksin midagi tegema?
Soovitame teil hoolikalt lugeda selles dokumendis ja skeemi brošüüris (skeemi brošüür) esitatud teavet, et saaksite 
arvestada kavandatava üleandmise mõjudega. Välja arvatud juhul, kui te olete kavandatu osas ebakindel, teil on küsimusi, 
te soovite selgitusi või arvate, et teid võidakse negatiivselt mõjutada, ei ole te kohustatud kavandatava üleandmise suhtes 
mingeid meetmeid võtma. Lisateavet selle kohta, kuidas saate kavandatava üleandmisega seoses oma seisukohti teatavaks 
teha, probleeme tõstatada või küsimusi esitada, saate küsimustest 26 ja 40.

5. Mis on kindlustustegevuse üleandmine?
Kindlustustegevuse üleandmine (mõnikord viidatud ka kui „VII osa üleandmine“) on kindlustustegevuse üleandmine 
finantsteenuste ja -turgude seaduse VII osa alusel. See on protsess, mille käigus ühe kindlustusandja kohustused ja vastavad 
varad kantakse üle teisele kindlustusandjale. Protsess, mida tuleb järgida, on kindlustusvõtjate range kaitse tagamiseks. 
Tõhususe tagamiseks peab kavandatava üleandmise kohta tegema korralduse Inglismaa ja Walesi kõrgema astme 
kohus (kõrgema astme kohus). Kavandatava üleandmise kaalumisel võtab kõrgema astme kohus arvesse PRA, FCA 
ja sõltumatu eksperdi seisukohti ning kõigi mõjutatavate osaliste (nt kindlustusvõtjad ja edasikindlustusandjad) esitatud 
vastuväiteid.

6. Mis on piiriülene ühinemine?
Piiriülene ühinemine hõlmab kahes või enamas Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis (EMP riigid) asuva kahe või 
enama äriühingu ühinemist või ühendamist, nii et üleandva äriühingu (käesoleval juhul AEL) varad ja kohustused muutuvad 
seaduse alusel õigusjärglaseks oleva äriühingu (käesoleval juhul AIG Europe) varadeks ja kohustusteks ning üleandev 
äriühing (AEL) lõpetatakse. 

7. Milline on kavandatava üleandmise ja ühinemise jõustamise õiguslik menetlus?
Kavandatav üleandmine ja ühinemine koosnevad mitmest etapist. Üldjoontes võib neid kokku võtta järgmiselt. 

• 1. etapp (Ühendkuningriigi üleandmine): AEL-i kogu Ühendkuningriigiga seotud kindlustustegevus antakse 
üle AIG UK-le kindlustustegevuse üleandmise korra kohaselt finantsteenuste ja -turgude seaduse VII osa alusel.

• 2. etapp (Euroopa üleandmine): AEL-i kogu Euroopaga seotud kindlustustegevus antakse üle AIG Europe’ile 
kindlustustegevuse üleandmise korra kohaselt finantsteenuste ja -turgude seaduse VII osa ning ühinemise alusel.

• 3. etapp (lõpetamine): Euroopa üleandmise lõpuleviimisel on AIG Europe AEL-i õigusjärglane ning AEL-i tegevus 
lõpetatakse seaduse alusel. 

Kavandatav üleandmine oleneb ühinemisest ja vastupidi. Seetõttu toimub kavandatav üleandmine ainult juhul, kui 
ühinemine kiidetakse heaks, ja ühinemine toimub ainult juhul, kui kavandatav üleandmine kiidetakse heaks. 
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Nagu on kirjeldatud eespool 5. küsimuses ja üksikasjalikumalt allpool osas C, hõlmavad kavandatav üleandmine ja 
ühinemine Ühendkuningriigi kohtuprotsessi ning nõuet teavitada üleandmisest kindlustusvõtjaid ja teisi huvitatud isikuid, et 
nende seisukohti oleks võimalik kõrgema astme kohtu lõppistungil kuulda.

Kui kõrgema astme kohus on need heaks kiitnud, eeldatakse, et kavandatav üleandmine ja ühinemine jõustuvad 
1. detsembril 2018 (lõppkuupäev).

Kuna ühinemine hõlmab AEL-i ühendamist AIG Europe’iga, peab Ühendkuningriigi üleandmine toimuma enne ühinemist, 
et AEL-i Ühendkuningriigi kindlustustegevuse saaks üle anda AIG UK-le. AEL võiks kindlustustegevuse üleandmise korra 
kohaselt finantsteenuste ja -turgude seaduse VII osa alusel oma Euroopa kindlustustegevuse üle kanda AIG Europe’ile 
ilma ühinemiseta, mis kaotaks vajaduse Ühendkuningriigi üleandmise järele. Siiski on ühinemisel AIG grupile teatud 
struktuurieelised, millest see soovib kasu saada.

8. Milline on kavandatava üleandmise mõju?
Kavandatava üleandmise põhitingimuste kokkuvõte on esitatud skeemi brošüüris. Üldjoontes tähendab kavandatava 
üleandmise mõju seda, et AEL-i üleantavate poliisidega seotud õigused ja kohustused antakse muutmata kujul üle kas AIG 
UK-le või AIG Europe’ile. Kõik õigused või kohustused, mis teil nende poliiside järgi kindlustusandja suhtes on, jäävad 
muutumatuks, kuid pärast kavandatavat üleandmist on need õigused või kohustused teil AIG UK või AIG Europe’i suhtes. 
See tähendab järgmist: 

• välja arvatud teie õigus juurdepääsule finantsteenuste hüvitiste skeemile ja võimalus suunata vaidlusi ombudsmani 
finantsteenusele, mis muutub mõne Euroopa poliisi omaniku jaoks (vt üksikasju küsimustest 9, 10 ja 19–21), on teil 
poliisiga seoses samad õigused, hüved ja kohustused ning teile kehtivad samad tingimused, välja arvatud see, et 
AEL-i asemel võtavad vastava kindlustusandja koha AIG UK (Ühendkuningriigi kindlustustegevuse puhul) ja AIG 
Europe (Euroopa kindlustustegevuse puhul). Muid muudatusi teie poliisi tingimustes ei tehta;

• kõik AEL-i puudutavad käimasolevad, tulevased, ootelolevad, ähvardavad või muud menetlused alustab, jätkab või 
võtab vastu AEL-i asemel AIG UK (Ühendkuningriigi äritegevuse puhul) või AIG Europe (Euroopa äritegevuse puhul) 
ning (vastavalt) AIG UK-l või AIG Europe’il on õigus igale kaitsele, nõudele, vastunõudele ja õigusele, mis AEL-il 
oleks olnud; ja

• kõik kohtuotsused, korraldused või määratud tasud, mis ei ole enne lõppkuupäeva täielikult lõpetatud, ei pööra enam 
täitmisele AEL (ega pöörata täitmisele AEL-i suhtes), vaid pöörab täitmisele (või pööratakse täitmisele selle üksuse 
suhtes):

 o AIG UK Ühendkuningriigi äritegevuse suhtes ja
 o AIG Europe Euroopa äritegevuse suhtes. 

Lisateavet selle kohta, milline nendest ettevõtetest teie poliisi üle võtab, saate allpool esitatud küsimustest 9 ja 10.

9. Kuidas ma tean, kuhu minu poliis lõppkuupäeval üle antakse?
Üldiselt, kui teie poliis hõlmab Ühendkuningriigi ja/või mitte-EMP liikmesriigi riske ning seda ei väljastanud AEL-i Euroopa 
filiaal, peetakse teid Ühendkuningriigi kindlustusvõtjaks ja teie poliis antakse üle AIG UK-le (Ühendkuningriigi poliis). 
Kõiki teisi poliise peetakse Euroopa poliisideks ja need antakse üle AIG Europe’ile (Euroopa poliis). Kui teie poliis 
hõlmab nii Ühendkuningriigi kui ka Euroopa riske ja seda ei väljastanud AEL-i Euroopa filiaal, olete nii AIG UK kui ka AIG 
Europe’i kindlustusvõtja (jagatud poliis). Illustreerimaks, kuhu teie poliis lõpetamiskuupäeval üle antakse (ja kuidas teie 
poliisi „riski asukohta“ määrata), oleme kindlustusvõtjatele koostanud 1. lisas toodud voodiagrammi. Kui teil on küsimusi 
oma poliisi käsitlemise kohta, võtke ühendust selleks ettenähtud infotelefonil, kirjutage meile või saatke e-kiri, kasutades 
küsimuses 40 toodud kontaktandmeid.

10. Mis juhtub, kui minu poliis hõlmab nii Ühendkuningriigi kui ka Euroopa riske?
Nagu selgitasime 9. küsimuses, kui teie poliis hõlmab nii Ühendkuningriigi kui ka Euroopa riske ja seda ei väljastanud AEL-i 
Euroopa filiaal, jagatakse teie poliis AIG UK ja AIG Europe’i vahel ning olete mõlema kindlustusvõtja. 

Jagatud poliisi omamine ei mõjuta teie olemasoleva poliisi tingimusi ning see kehtib tervikuna (koondatuna) nii AIG 
Europe’is kui ka AIG UK-s. See tähendab, et välja arvatud teie õigus juurdepääsule finantsteenuste hüvitiste skeemile ja 
võimalus suunata vaidlusi ombudsmani finantsteenusele, mis muutub teie jagatud poliisi Euroopa poliisiga seotud osas 
(vt üksikasju küsimustest 19–21), on teil poliisiga seoses samad õigused, hüved ja kohustused ning teile kehtivad samad 
tingimused (sh kõik kohaldatavad poliisipiirangud) nagu enne. Ainus muutus teie poliisitingimustes on see, et AEL-i asemel 
saavad kindlustusandjateks AIG UK ja AIG Europe (vastavalt Ühendkuningriigi ja Euroopa riskide puhul).

11. Kus asub AIG UK?
AIG UK on asutatud Ühendkuningriigis ja tegutseb aadressil The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London (praegu 
tegutseb samas Londoni peakontoris ka AEL). AIG UK volitab PRA ja seda reguleerivad PRA ja FCA. AIG UK on AIG 
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grupi äriühing, mis tegutseb AIG grupi uue Ühendkuningriigi kindlustusettevõttena ning pakub Ühendkuningriigis samu 
kindlustustooteid ja -lahendusi nagu varem AEL. Samad töörühmad jätkavad samasugust asjatundlikku kindlustuse ja 
nõuete käsitlemise pakkumist, nagu nad pakuvad praegu, ja meie kontaktandmed jäävad samaks. 

12. Kus asub AIG Europe?
AIG Europe on asutatud Luksemburgis ja tegutseb Luksemburgis asuvas peakontoris aadressil 10b Rue des Merovingiens, 
Bertrange, L-8070 Luksemburg. AIG Europe on volitanud Luksemburgi rahandusminister ja see tegutseb kindlustuskomisjoni 
(Commissariat aux Assurances, edaspidi CAA) järelevalve all. AIG Europe on AIG grupi äriühing, mis tegutseb AIG grupi 
uue Euroopa kindlustusettevõttena ning pakub Mandri-Euroopas samu kindlustustooteid ja -lahendusi nagu varem AEL. 
Samad töörühmad jätkavad samasugust asjatundlikku kindlustuse ja nõuete käsitlemise pakkumist, nagu nad pakuvad 
praegu, ja meie kontaktandmed jäävad samaks.

13. Miks valis AIG oma uue Euroopa peakorteri asukohaks Luksemburgi?
AIG otsustas pärast võimalike paikade põhjalikku läbivaatamist oma uue peakorteri rajada Luksemburgi mitmel põhjusel. Enamik 
AIG Europe’i äritegevusest on Mandri-Euroopas ja Luksemburgi geograafiline asukoht Euroopa turgude keskmes asetab selle 
ka meie turgude keskele. Luksemburg on Euroopa Liidu liikmesriikide tuum, sellel on stabiilne majandus, kogenud ja lugupeetud 
kindlustegevust reguleerivad asutused ning see on üldiselt finantsteenuste keskus. Nagu AEL-i praegu, reguleerib ka AIG Europe’it 
Luksemburgis rakendatavat Solventsus II loodud raamistikku, mis pakub kindlustusvõtjatele kõrgetasemelist kaitset.

14. Ma ei asu Ühendkuningriigis – kas kavandatav üleandmine mõjutab mind?
Jah. Kavandatav üleandmine on seotud kõigi AEL-i poliisidega (sh selle poliisidega Ühendkuningriigis, EMP-s ja mujal 
maailmas). Kui kõrgema astme kohus määrab kavandatava üleandmise korralduse, seob see otsus kõik kindlustusvõtjad 
Inglise õiguse osana ja neid tunnustatakse kõigis teistes EMP jurisdiktsioonides.

OSA B – MILLISEID KAITSEMEETMEID KAVANDATAVA 
ÜLEANDMISPROTSESSI JAOKS VÕETAKSE?

15. Milliseid kaitsemeetmeid kavandatava üleandmisprotsessi jaoks võetakse?
Kavandatava üleandmisega seotud õigusliku ja regulatiivse raamistiku eesmärk on tagada muu hulgas kindlustusvõtjate 
huvide kaitse ning et AEL-i kõikide rühmade kindlustusvõtjate turvalisust ega kasu ei mõjutataks olulisel määral 
negatiivselt. Osana kavandatavast üleandmisest hoolitsetakse teie ja kõigi meie kindlustusvõtjate huvide eest põhjaliku 
läbivaatamisprotsessi kaudu, mis hõlmab järgmist: 

• sõltumatu eksperdi nimetamine, kes koostab kõrgema astme kohtule aruande, mis käsitleb kavandatava üleandmise 
võimalikku mõju kindlustusvõtjatele;

• teie ja teiste kindlustusvõtjate ja huvitatud isikute õigus esitada kavandatava üleandmise osas vastuväiteid või 
tõstatada probleeme kas kõrgema astme kohtule või meile, mille järel edastatakse tõstatatud probleemid PRA-le, 
FCA-le, sõltumatu eksperdile ja kõrgema astme kohtule; 

• tihedad konsultatsioonid PRA ja FCA-ga, kes esitavad samuti kavandatava üleandmise kohta kõrgema astme kohtule aruande; 
• kavandatava üleandmise heakskiitmine kõrgema astme kohtus. 

Kõrgema astme kohus kiidab kavandatava üleandmise heaks ainult juhul, kui see peab seda asjakohaseks kõigis 
olukordades. Kõrgema astme kohus võtab arvesse sõltumatu eksperdi arvamust, kavandatavast üleandmisest mõjutatud 
kindlustusvõtjate esitatud probleeme või arvamusavaldusi ning PRA ja FCA arvamust. 

Asjaomaseid riiklike kindlustusjärelevalveasutusi EMP liikmesriikides, kus AEL on poliise väljastanud, teavitatakse 
kavandatavast üleandmisest õigusliku ja regulatiivse heakskiitmise protsessi osana.

16. Kes on sõltumatu ekspert, kes täidab seda positsiooni ja mis on tema roll?
Sõltumatu ekspert on kindlustusmatemaatika ekspert, kes koostab kõrgema astme kohtule aruande, mis käsitleb 
kavandatava üleandmise võimalikku mõju kindlustusvõtjatele. Sõltumatu ekspert peab olema sõltumatu nii AEL-ist, AIG 
UK-st, AIG Europe’ist kui ka PRA-st ja FCA-st. 

Kavandatava üleandmise sõltumatuks eksperdiks on nimetatud Steve Mathews äriühingust Willis Towers Watson, kes 
on ühtlasi Aktuaaride Instituudi ja Teaduskonna (Institute and Faculty of Actuaries) teadur. Tema nimetamise on koostöös 
FCA-ga heaks kiitnud PRA.
 
Sõltumatu ekspert vaatab läbi kavandatava üleandmise tingimused. Tema aruanne on erapooletu ja põhineb AEL-i, AIG 
UK ja AIG Europe’i ettepanekute ja äritegevuse põhjalikul uurimisel.
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17. Mida ütleb sõltumatu eksperdi aruanne?
Sõltumatu eksperdi aruande kokkuvõte on esitatud selle skeemi brošüüris. Sõltumatu eksperdi järeldused on: 

• kavandatav üleandmine ei mõjuta kindlustusvõtjaid olulisel määral negatiivselt ja
• kavandatav üleandmine ei mõjuta oluliselt kindlustusvõtjate lepinguliste õiguste turvalisust ja kindlustusvõtjatele 

pakutavate teenuste taset. 

Sõltumatu ekspert on oma aruande punktis 10 samuti kaalunud kindlustusandjale kohaldatava regulatiivse korra muutmist 
ja jõudnud järeldusele, et tema arvates ei avalda see kindlustusvõtjatele olulist kahjulikku mõju. Oleme ka seda kaalunud ja 
nõustume sõltumatu eksperdi järeldusega.

Teabe saamiseks selle kohta, kuidas saada sõltumatu eksperdi aruande täielikku koopiat, lugege küsimust 40.

18. Millised on AIG UK ja AIG Europe’i maksevõime- ja kapitalinõuded?
Euroopa Liit (EL) on välja töötanud kindlustusettevõtete maksevõime nõudeid, mida tuntakse nime all „Solventsus II“ ja mille 
eesmärk on ühtlustada EL-i kindlustustegevuse reguleerimist ja tõhustada tarbijate kaitset. Direktiiv rakendati 1. jaanuaril 
2016 ja seda kohaldatakse kõigile EL-is asuvatele kindlustus- ja edasikindlustusandjatele. Seetõttu kohaldatakse seda 
praegu AEL-ile ja hakatakse kohaldama AIG Europe’ile ja AIG UK-le kohe pärast kavandatavat üleandmist. Pärast Brexitit 
võib Ühendkuningriik kehtestada teise maksevõimerežiimi, mida kohaldataks AIG UK-le. Praegu ei ole aga esitatud teavet 
selle kohta, et Ühendkuningriik võtaks vastu Solventsus II-st erineva maksevõimerežiimi.

19. Mis on finantsteenuste hüvitiste skeem ja kas kavandatav üleandmine mõjutab minu juurdepääsu 
sellele skeemile?
Finantsteenuste hüvitiste skeem on Ühendkuningriigi põhikirjajärgne skeem, mida rahastavad Ühendkuningriigi 
finantsteenuste sektori liikmed ja mis pakub PRA või FCA volitatud kindlustusettevõtte maksejõuetuse korral sobivatele 
kindlustusvõtjatele rahalist hüvitist. Nendel AEL-i kindlustusvõtjatel, kes vastavad kehtivate eeskirjade sobivuse 
kriteeriumidele, on praegu finantsteenuste hüvitiste skeemile juurdepääs.

Kavandatav üleandmine võib tähendada, et kaotate olemasoleva poliisi osas kaitse finantsteenuste hüvitiste skeemi näol. 
See oleneb sellest, kas teie poliis on Ühendkuningriigi poliis, Euroopa poliis või jagatud poliis, nagu selgitatakse allpool. 

• Kui teil on Ühendkuningriigi poliis (mis antakse üle AIG UK-le), katab finantsteenuste hüvitiste skeem teie poliisi 
kohaseid nõudeid ka pärast kavandatavat üleandmist. 

• Kui teil on Euroopa poliis (mis antakse AIG Europe’ile), katab finantsteenuste hüvitiste skeem teie poliisi kohaseid nõudeid, 
mille olete esitanud enne kavandatava üleandmise kuupäeva, kuid ei kata nõudeid, mille esitate pärast kavandatava 
üleandmise kuupäeva. Lisateavet finantsteenuste hüvitiste skeemi kaitse kaotamise mõju kohta leiate küsimusest 20.

• Kui teil on jagatud poliis, katab finantsteenuste hüvitiste skeem teie poliisi kohaste nõuete seda osa, mis antakse 
pärast kavandatava üleandmise kuupäeva üle AIG UK-le. Finantsteenuste hüvitiste skeem ei kata pärast kavandatava 
üleandmise kuupäeva teie poliisi Euroopa osa alla kuuluvaid nõudeid. Lisateavet finantsteenuste hüvitiste skeemi 
kaitse kaotamise mõju kohta leiate küsimusest 20.  

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

20. Milline mõju on finantsteenuste hüvitiste skeemi kaitse kaotamisel Euroopa poliisidega 
kindlustusvõtjatele?
Finantsteenuste hüvitiste skeem (nagu seda on kirjeldatud punktis 19) pakub Ühendkuningriigi kindlustusettevõtte 
maksejõuetuse korral sobivatele kindlustusvõtjatele rahalist hüvitist. Luksemburgil, kus AIG Europe on asutatud, ei ole ühtegi 
seadusjärgset hüvitusskeemi, kuid esineb muid eeskirju (põhinevad sarnastel põhimõtetel mis Ühendkuningriigi omad), mille 
eesmärk on Luksemburgi kindlustusettevõtte maksejõuetuse korral kaitsta kindlustusvõtjaid. Need eeskirjad on mõeldud 
selleks, et piirata kindlustusvõtjate vajadust taotleda hüvitist FSCS-iga sarnastelt skeemidelt, kuid need ei paku samasugust 
kaitset nagu FSCS. Peale sellele võib kindlustusvõtjatel, kes omavad mõnes Euroopa riigis kohalike filiaalide kaudu 
väljastatud Euroopa poliise, olla juurdepääs selle riigi kindlustushüvitiste skeemidele.

Sõltumatu ekspert on jõudnud järeldusele, et vaatamata finantsteenuste hüvitiste skeemi kaitse kaotamisele ei mõjuta 
kavandatav üleandmine Euroopa poliisidega kindlustusvõtjaid olulisel määral negatiivselt. Peale selle on sõltumatu ekspert 
oma aruandes märkinud, et AIG Europe’i maksejõuetuse tõenäosus pärast kavandatavat üleandmist on väike. Lisateavet 
kindlustusvõtjate turvalisuse kohta pärast kavandatavat üleandmist, sealhulgas kavandatava üleandmise alternatiivsete 
struktuuride käsitlemist lugege sõltumatu eksperdi aruandest. 
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21. Mis on ombudsmani finantsteenus (Financial Ombudsman Service, edaspidi Ühendkuningriigi 
ombudsman) ja kas kavandatav üleandmine mõjutab minu juurdepääsu Ühendkuningriigi 
ombudsmanile?
Ühendkuningriigi ombudsman pakub üksikisikutele tasuta sõltumatut teenust vaidluste või kaebuste lahendamiseks 
kindlustusandjatega, kes väljastavad või haldavad poliise Ühendkuningriigis. Nendel AEL-i kindlustusvõtjatel, kes vastavad 
kehtivate eeskirjade sobivuse kriteeriumidele, on praegu Ühendkuningriigi ombudsmanile juurdepääs. Ühendkuningriigi 
ombudsman on võimeline andma välja kindlustusettevõtetele siduvad otsused.

Kavandatav üleandmine võib mõjutada teie õigust esitada teie olemasoleva poliisiga seotud vaidlusi või kaebusi 
Ühendkuningriigi ombudsmanile. See oleneb sellest, kas teie poliis on pärast kavandatavat üleandmist Ühendkuningriigi 
poliis, Euroopa poliis või jagatud poliis, nagu selgitatakse allpool. 

• Kui teil on Ühendkuningriigi poliis, on teil endiselt oma poliisiga seoses juurdepääs Ühendkuningriigi ombudsmanile.
• Kui teil on Euroopa poliis, siis on teil praegu juurdepääs Ühendkuningriigi ombudsmanile ainult juhul, kui teie poliisi 

on AIG väljastanud Ühendkuningriigis kindlustusvõtjale ülejäänud EMP-s või selle on väljastanud AIG EMP-s 
kindlustusvõtjale Ühendkuningriigis piiriüleselt. Pärast üleandmist, kui olete kindlustusvõtja Ühendkuningriigis ja 
teie poliisi on piiriüleselt väljastanud AEL-i Euroopa filiaal, säilitate Ühendkuningriigi ombudsmanile juurdepääsu 
seoses olemasolevate poliisidega. Asjaomastel kindlustusvõtjatel on selle asemel vaba juurdepääs Luksemburgi 
riiklikule tarbijakaitse ombudsmani teenusele (Luksemburgi tarbijakaitse ombudsman), Luksemburgi 
kindlustusvahendajale (Luksemburgi kindlustusvahendaja) ja Luksemburgi kindlustust reguleerivale 
asutusele CAA-le, mille üheks eesmärgiks on kindlustusvõtjate ja muude huvitatud osaliste kaebuste vastuvõtmine 
ja läbivaatamine (Luksemburgi tarbijakaitse ombudsman, Luksemburgi kindlustusvahendaja ja CAA on kokku 
Luksemburgi ombudsmani režiim). Kuigi Luksemburgi ombudsmani režiimi toimimine erineb Ühendkuningriigi 
ombudsmani omast (näiteks ei võimalda Luksemburgi ombudsmani režiim kindlustusandjale siduvate otsuste 
kehtestamist), on mõlemad mõeldud kindlustusvõtjate vaidluste suunamiseks ja lahendamiseks. Kui teil on Euroopa 
poliis, ei mõjuta kavandatav üleandmine teie õigust pääseda elukohariigi mis tahes olemasoleva ombudsmani 
teenusele ligi. Sõltumatu ekspert on muu hulgas seda punkti käsitlenud ja jõudnud järeldusele, et kavandatav 
üleandmine ei mõjuta olulisel määral negatiivselt Euroopa poliisidega kindlustusvõtjaid.

• Kui teil on Ühendkuningriigist piiriüleselt EMP riiki väljastatud Euroopa poliis, siis kuigi teie poliis antakse üle AIG 
Europe’ile, on teil endiselt juurdepääs Ühendkuningriigi ombudsmanile Ühendkuningriigist seoses teie poliisi suhtes 
tehtava tegevusega (või tegevusetusega). Kui pärast üleandmist teenindab teie poliisi AIG Europe EMP-s, siis pole 
teil võimalik kasutada selle teenindamise puhul Ühendkuningriigi ombudsmani, kuigi saate selle asemel vaba 
juurdepääsu Luksemburgi tarbijakaitse ombudsmanile ja Luksemburgi kindlustusvahendajale ning olemasolevat 
juurdepääsu kohalduvatele riiklikele kaebuste lahendamise teenustele üheski ülejäänud EMP riigis see ei mõjuta.

• Kui teil on jagatud poliis, on teil endiselt seoses teie poliisi Ühendkuningriigi poliisi osaga juurdepääs Ühendkuningriigi 
ombudsmanile. Teil on juurdepääs nii Ühendkuningriigi ombudsmanile (Ühendkuningriigist teie poliisi suhtes tehtava 
tegevuse osas) kui ka Luksemburgi ombudsmani režiimile seoses teie poliisi Euroopa poliisi osaga.

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

22. Kas FCA ja PRA vaatavad kavandatava üleandmise läbi?
Jah. Nii PRA-l kui ka FCA-l on õigus esitada kõrgema astme kohtule kirjalikke ja suulisi märkuseid, sealhulgas esitada 
kõrgema astme kohtule aruandeid, milles esitatakse oma seisukohad kavandatava üleandmise kohta; kõrgema astme 
kohus võtab neid arvesse otsustamisel, kas kavandatava üleandmise tingimused on õiglased ja kindlustusvõtjate huvid 
kaitstud. FCA ja PRA ülevaatus ei tohiks asendada konkreetse kliendi puhul kaalumist, kuidas kavandatav üleandmine teda 
mõjutab. Lõpliku otsuse selle kohta, kas lubada kavandatava üleandmise elluviimist, teeb kõrgema astme kohus. 

OSA C – HEAKSKIITMINE

23. Millal ja kus on kõrgema astme kohtu istung, kus kaalutakse kavandatavat üleandmist?
Kõrgema astme kohtu istung, kus kavandatavat üleandmist arutatakse ja, kui seda kõigis olukordades sobivaks peetakse, 
heaks kiidetakse, toimub eeldatavasti 18. oktoobril 2018. Kõrgema astme kohtu istung toimub aadressil Rolls Building, 
7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL. Igaüks, kes soovib istungil osaleda, peaks kontrollima meie veebisaiti 
aadressil www.aig.com/brexit (skeemi veebisait), mida uuendatakse, kui istungi kuupäev peaks muutuma. Külastage 
regulaarselt veebisaiti, et uuendustega kursis olla.
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24. Mis juhtub kõrgema astme kohtu istungil?
Kõrgema astme kohus kaalub, kas kavandatavat üleandmist heaks kiita. AEL-i seaduslikud esindajad selgitavad 
ettepanekuid, teateid ning kindlustusvõtjatelt ja muudelt huvitatud osapooltelt saadud vastuseid. 

Enne kui kõrgema astme kohus otsustab, kas kavandatav üleandmine heaks kiita, võtab see arvesse sõltumatu eksperdi, 
PRA ja FCA seisukohti ning kindlustusvõtjate ja teiste huvitatud poolte vastuseid. Otsuse tegemisel kaalub kõrgema astme 
kohus, kas kavandatav üleandmine mõjutab olulisel määral negatiivselt kindlustusvõtjate huve. Kõrgema astme kohus 
lähtub sõltumatu eksperdi, PRA ja FCA seisukohtadest. 

Kõrgema astme kohus kaalub kavandatava üleandmise kõrval ka ühinemist. Ühinemine hõlmab finantsteenuste ja -turgude 
seaduse VII osa protsessiga võrreldes teistsuguseid õiguslikke vorminõudeid ja kui kõrgema astme kohus on veendunud, 
et ühinemise osapooled (AEL ja AIG Europe) on need vorminõuded täitnud, väljastab kõrgema astme kohus selle 
kinnitamiseks tõendi. Pärast selle tõendi saamist võivad pooled Luksemburgi seaduste alusel taotleda ühinemist. Nii 
ühinemine kui ka kavandatav üleandmine jõustuvad eeldatavasti 1. detsembril 2018.

25. Kas ma saan kavandatava üleandmise üle hääletada?
Kindlustustegevuse üleandmise osas ei ole hääletamiskorda ja teil ei ole kohustust kavandatava üleandmisega seoses 
mingeid meetmeid võtta. Kui kõrgema astme kohus esitab kavandatava üleandmise korralduse, kantakse kõik mõjutatud 
poliisid automaatselt üle AIG UK-le ja/või AIG Europe’ile. Sellegipoolest on teil õigus esitada kavandatava üleandmise osas 
vastuväiteid ja et neid kõrgema astme kohtus ära kuulatakse. Vastuväidete esitamise üksikasjade osas vaadake 26. küsimust.

26. Kuidas ma saan kavandatava üleandmise kohta vastuväiteid esitada, probleeme tõstatada või 
oma seisukohti teatavaks teha?
Kui teil on märkusi või päringuid või tunnete, et kavandatav üleandmine võib teid negatiivselt mõjutada, helistage 
selleks ettenähtud infotelefonil, mille number on 2. lisas esitatud tabelis, ning me püüame teid aidata. Infotelefon on 
avatud esmaspäevast reedeni kell 9.00 kuni 17.00 (välja arvatud riigipühad). Me protokollime ja esitame need PRA-le, 
FCA-le, sõltumatule eksperdile ja kõrgema astme kohtule. Alternatiivina võite meile kirjutada aadressil AIG Brexit Team, 
58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, Ühendkuningriik või saata e-kirja aadressil aigbrexit@aig.com

Olenemata sellest, kas võtate meiega enne ühendust või mitte, on teil õigus: 

• esitada kirjalikke märkusi ja/või ilmuda isiklikult kõrgema astme kohtu istungile;
• saata kõrgema astme kohtu istungile oma seaduslik esindaja, kes esitab märkusi teie nimel. 

Kuigi enne eespool toodud õiguste kasutamist ei pea te meiega ühendust võtma, palume teil meid sellest siiski teavitada, 
et meil oleks võimalus teie probleeme mõista ja neid otse teiega arutada. Andke meile neist teada võimalikult kiiresti, 
kirjutades meile eespool toodud aadressil või saates meile e-kirja aadressil aigbrexit@aig.com soovitatavalt hiljemalt 
5 päeva enne kõrgema astme kohtu istungit, mis on kavandatud 18. oktoobriks 2018. Juhime saadud probleemidele PRA, 
FCA, sõltumatu eksperdi ja kõrgema astme kohtu tähelepanu.

27. Millal kavandatav üleandmine toimub ja kuidas ma tean, et see on käiku läinud?
Kui kõrgema astme kohus kiidab kavandatava üleandmise heaks, avaldame teate skeemi veebisaidil kohe pärast 18. 
oktoobril 2018 toimunud kõrgema astme kohtu istungit. Kui kõrgema astme kohus on kavandatava üleandmise heaks 
kiitnud, jõustub see eeldatavasti 1. detsembril 2018. Kui ajakavas on muudatusi, kajastuvad need skeemi veebisaidil.
 
Samuti avaldatakse teatis üleeuroopalises ajalehes, et teavitada kindlustusvõtjaid sellest, et kavandatav üleandmine on 
heaks kiidetud.

28. Kes maksab kavandatava üleandmise eest?
Kõigi kavandatava üleandmisega seotud kulud, sealhulgas sõltumatu eksperdi tasud, õigusabitasud ning PRA ja FCA 
tasud, kannab AEL.

OSA D – MIDA SEE TÄHENDAB MINU POLIISI HALDAMISE PUHUL?

29. Kas kindlustusettevõtte muutus mõjutab minu poliisi uuendamist või minu praegu ostetavat poliisi?
Kui ostate uue poliisi või uuendate olemasolevat poliisi enne lõpetamiskuupäeva (eeldatavasti 1. detsember 2018), 
annab kindlustuse endiselt AEL. Kui säilitate, uuendate või ostate oma poliisi lõpetamiskuupäeval või pärast seda, annab 
kindlustuse AIG UK ja/või AIG Europe olenevalt sellest, kas teil on Ühendkuningriigi poliis, Euroopa poliis või jagatud 
poliis (lisateabe saamiseks selle kohta, kas teie kindlustusandja on AIG UK ja/või AIG Europe, vt küsimusi 9 ja 10).
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30. Kas kavandatav üleandmine toob kaasa muudatusi kindlustuskaitses, mis mul minu poliisi 
järgi on?
Ei. Meie pakutav kindlustus ei muutu kavandatava üleandmise tulemusena. Kindlustusettevõtte muutumine ei mõjuta 
teie ostetud kehtiva kindlustuskaitse ühtki aspekti ega teie õigust nõudeid esitada. Teie praegune poliis kehtib ka pärast 
kavandatavat üleandmist.

31. Kas väljastate minu poliisi uuesti ja saadate mulle uue?
Ei, me ei tee teie poliisi praegustes dokumentides mingeid muudatusi ega väljasta teile uut poliisidokumenti. Te olete 
endiselt kindlustatud ega pea midagi tegema. 

32. Kas minu kindlustusmaakler teab neist muudatustest (kui see on asjakohane)?
Jah, juhtudel, kus see oli kohaldatav, teavitasime muudatustest meie kindlustusmaaklereid ja vahendajaid. Nad on 
teadlikud, et kavandatav üleandmine ei muuda ärisuhet nende ega teiega. 

33. Kas ma pean kavandatava üleandmise tõttu oma olemasoleva poliisi eest täiendavaid 
kindlustusmakseid maksma?
Ei. Kavandatav üleandmine iseenesest ei too kaasa muutust kehtiva poliisi eest makstavate kindlustusmaksete osas.

34. Ma maksan kindlustusmakseid otsekorraldusega. Kas ma pean täitma veel ühe 
otsekorraldusvolituse? 
Kui te maksate meile automaatselt oma pangakonto kaudu, ei mõjuta see muutus maksegraafikut ega -protsessi ning teilt ei 
nõuta ka uue maksejuhise täitmist. Ainus muutus, mida võite märgata, on see, et kui ettevõtte nimi on kirjas teie väljavõttel, 
uuendatakse seda uue kindlustusandja kajastamiseks: 

• AIG UK, kui teil on Ühendriigi poliis; ja
• AIG Europe, kui teil on Euroopa poliis.

35. Kas minu poliisiga tegelevad samad inimesed?
Jah, kõik kontaktandmed ja klienditeeninduse telefoninumbrid jäävad samaks.

36. Kindlustusettevõtte muutmine jõustub eeldatavasti 1. detsembril 2018. Kas see on minu uus 
pikendamiskuupäev?
Ei. Teie poliisi pikendamiskuupäev jääb samaks nagu enne.

37. Kas kavandatav üleandmine mõjutab minu esitatud nõudeid või minu võimalust tulevasi nõudeid 
esitada?
Ei. Praeguses nõuete käsitlemise või nõuete tasumise protsessis ei tule muutusi. Nõuete teatis tuleb esitada poliisi tingimuste 
kohaselt. 

38. Mis juhtub, kui mul on minu kindlustuspoliisi alusel esitatud nõue, mille osas puudub kokkulepe 
või mille üle käib õigusvaidlus?
Praegune tava ei muutu. Nõuete teatis tuleb esitada poliisi tingimuste kohaselt. Üleandmine ei muuda kindlustusvõtjate 
nõuete käsitlemise ega nõuete sissenõudmise protsessi.

Kõik AEL-i puudutavad ootelolevad, käimasolevad või tulevased menetlused võtab pärast lõppkuupäeva vastu või algatab 
(vastavalt) AIG UK ja/või AIG Europe.

39. Kas üleandmine mõjutab minu lepingu ja/või nõude andmete töötlemist?
Lepingu(te) ja/või nõude üleandmine tähendab seda, et AIG ettevõte, mis kontrollib andmete töötlemist (nimetatakse 
tavaliselt vastutavaks andmetöötlejaks), on AEL-i asemel AIG UK ja/või AIG Europe. See, kuidas me andmeid kasutame, 
ei muutu ja me kaitseme neid ka edaspidi samal viisil nagu praegu. Lisateavet selle kohta, kuidas AIG grupp teie 
isikuandmeid kasutab, leiate veebisaidilt www.aig.com/globalprivacy.
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OSA E – LISATEAVE

40. Kust ma saan lisateavet?
Kavandatava üleandmise mõistmiseks oleme lisanud teavet skeemi brošüüri. Samuti võite leida lisateavet skeemi 
veebisaitidelt, kust leiate kavandatava üleandmise täielikud tingimused ja sõltumatu eksperdi täieliku aruande. 

Samuti võite paluda kavandatava üleandmise dokumentide tasuta koopiaid skeemide veebisaidi kaudu või võtta ühendust 
mõnel allpool kirjeldatud viisil. Võite helistada selleks ettenähtud infotelefonil, kasutades mõnda käesoleva dokumendi 2. 
lisas esitatud riigi numbrit. Teise võimalusena võite meile kirjutada aadressil AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London, 
EC3M 4AB või saata e-kirja aadressil aigbrexit@aig.com. Me protokollime ja esitame need PRA-le, FCA-le, sõltumatule 
eksperdile ja kõrgema astme kohtule. 

Kõik kavandatavat üleandmist puudutavad tulevased teadaanded kantakse skeemi veebisaidile, kaasa arvatud kõrgema 
astme kohtu istungi kuupäeva muudatused ja kõik sõltumatu eksperdi koostatavad lisaaruanded. Külastage regulaarselt 
veebisaiti, et uuendustega kursis olla.

Mõistame, et teil võib olla lisaküsimusi või muresid. Meie kontaktandmed ei muutu kavandatava üleandmise tulemusena, 
nii et jätkake oma olemasoleva poliisiga ette tulevate päringutega seoses suhtlemist oma tavapärase AIG kontakti või 
kindlustusmaakleri kaudu, kui see teile kehtib.

41. Miks ma sain rohkem kui ühe kirja ja teabepaketi?
Kui teil on rohkem kui üks AEL-i poliis või teie poliis hõlmab nii Ühendkuningriigi kui ka Euroopa riske, võisite saada rohkem 
kui ühe teabepaketi. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. 

42. Ma ei ole enam kindlustusvõtja, miks on see minu jaoks asjakohane?
Mõne AEL-i väljastatud poliisi tingimused võivad lubada nõudeid teha mitu aastat pärast selle kehtivusaja lõppemist. 
Olenevalt teie poliisi tingimustest võib teil siiski olla õigus sellise poliisi alusel nõudeid esitada. Pärast kavandatavat 
üleandmist käsitleb selliseid nõudeid AIG UK ja/või AIG Europe olenevalt sellest, kas teil on Ühendkuningriigi poliis, 
Euroopa poliis või jagatud poliis (lisateabe saamiseks selle kohta, kas teie nõudeid käsitleb AIG UK ja/või AIG Europe, vt 
küsimusi 9 ja 10).

43. Mis juhtub, kui ma tahan oma poliisi tühistada, kuna mulle ei meeldi muudatused?
Kavandatav üleandmine ei mõjuta teie praegusi õigusi oma poliisi tühistada.

44. Mis siis, kui kavandatavat üleandmist ei kiideta heaks?
Kui kõrgema astme kohus ei kiida kavandatavat üleandmist heaks, ei anta teie poliisi üle kavandatava üleandmisega 
kooskõlas. Kui kavandatavat üleandmist heaks ei kiideta, uuendame skeemi veebisaiti lisateabega, seega soovitame aeg-
ajalt uuendusi kontrollida.

45. Mida teeb AIG, kui kehtestatakse Brexiti üleminekumeetmed?
Jälgime tähelepanelikult poliitilisi sündmusi ja võtame neid arvesse, kui selgub täpsem ajakava ja struktuur Ühendkuningriigi 
tulevaste suhete kohta Euroopaga. Siiani pole me näinud arenguid, mis nõuaksid meie ümberkorraldusplaanide ja 
kavandatava üleandmise muutmist. Meie eesmärk on kindlustada, et saaksime pärast Brexitit jätkata olemasolevate 
kindlustusvõtjate teenindamist ja korraldada uut kindlustustegevust kogu Euroopas.

46. Miks võtab AIG Brexiti ümberkorraldused ette sel viisil? 
AIG on võtnud hoolsuskohustuse seoses Brexiti ümberkorraldamisega, sealhulgas restruktureerimise mehhanismiga ning 
kahe Ühendkuningriigis ja Luksemburgis asuva meie kindlustusvõtjaid teenindava uue kindlustusettevõtte (st AIG UK ja 
AIG Europe) töömudeli osas. Oleme kindlad, et meie ettepanek sobib kõige paremini olemasolevate kindlustusvõtjate 
järjepidevuse tagamiseks ja uue üleeuroopalise kindlustustegevuse loomiseks pärast Brexitit.
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Lisa 1 – kindlustusvõtjate voodiagramm, millelt on näha, kuhu teie poliis  
üle antakse

Kas teie poliis (või selle osa) on väljastatud AEL-i poolt või nimel?

Kas teie poliis on väljastatud AEL-i EMP või Šveitsi filiaali poolt või nimel?

Jah 
Teie poliisile kehtib kavandatav üleandmine

Jah 
Teil on Euroopa poliis. Pärast 

kavandatavat üleandmist on teie 
kindlustusandja AIG Europe

Ainult EMP (välja arvatud 
Ühendkuningriik) 

Teil on Euroopa poliis. Pärast 
kavandatavat üleandmist on teie 

kindlustusandja AIG Europe

Ainult Ühendkuningriigis 
ja/või väljaspool EMP-d 
Teil on Ühendkuningriigi poliis. 

Pärast kavandatavat üleandmist 
on teie kindlustusandja AIG UK

Teie poliis hõlmab riske, mis kuuluvad 
mõlemasse ülejäänud kategooriasse 

(vasakul kahel lähimal lahtril) 
Teil on jagatud poliis. Pärast kavandatavat üleandmist 
on teie kindlustusandjad AIG UK ja AIG Europe (teie 

Ühendkuningriigi poliisi ja Euroopa poliisi riskide kohaselt)

Ei 
Kus on teie riski asukoht?* 

Kui olete kindlustusettevõte, pidage meeles, et edasikindlustuspoliisid 
lähevad üle AIG UK-le olenemata riski asukohast

Ei 
Teie poliisile ei kehti kavandatav üleandmine

VÕTI
*  Riski asukoht oleneb paljudest teguritest. Allpool on nende tegurite üldine (kuid mitte ammendav) kokkuvõte, millest 

juhinduda.

1)  Kui teie kindlustus on seotud varaga ja selle sisuga (ulatuses, kus sisu on kaetud sama poliisiga), siis on teie riski 
asukoht üldiselt selles piirkonnas, kus vara asub (või tavaliselt asub) teie poliisi sõlmimise kuupäeval.

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

3)  Kui teie kindlustus on seotud muude riskidega (st see ei ole seotud vara ega sõidukitega), siis a) kui olete füüsiline isik, 
on teie riski asukoht tavaliselt piirkonnas, kus poliisi sõlmimise kuupäeval on teie alaline elukoht; või b) kui olete juriidiline 
isik, on teie riski asukoht/asukohad poliisi sõlmimise kuupäeval ettevõtte asukohas/asukohtades. Kui olete juriidiline isik 
ja teie poliis hõlmab rohkem kui ühte teie ettevõtetest, mis asuvad erinevates piirkondades, on teie poliisil tõenäoliselt 
mitu riski asukohta.

2. lisa – infotelefoni teave

PÄRITOLURIIK TASUTA 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, Holland, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, 

Hispaania, Rootsi, Šveits, Ühendkuningriik

00800 244 244 29
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