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DOKUMENT ON OLULINE JA VAJAB TEIE VIIVITAMATUT 
TÄHELEPANU

Kui teil on edasise tegevusega seoses kahtlusi, pöörduge finantsnõustaja, õigusnõustaja, raamatupidaja või muu kutselise 
nõustaja poole, kes on finantsteenuste ja -turgude seaduse alusel nõuetekohaselt volitatud.

Brošüür on mõeldud ainult juhendiks ja see ei ole lõplik avaldus teie õiguste kohta. Teie poliisist võivad huvitatud olla 
kõrvalised isikud (näiteks abikaasa ja ülalpeetavad). Palun juhtige nende kõrvaliste isikute tähelepanu dokumendi sisule. 
Dokumendi lisakoopiaid saate üleandjaga ühendust võttes. 

Kui teil on küsimusi, mida see brošüür ei käsitle, võtke meiega ühendust tavapärasel viisil, märkides ära meie viite ja 
vajaduse korral teie poliisinumbri; üksikasjad on esitatud brošüürile lisatud kirjas.

Üleandmise teave avaldatakse ka meie veebisaidil www.aig.com/Brexit. Pange tähele, et meil, sealhulgas meie määratud 
halduritel ja kontaktikeskuste meeskondadel, on ametlikult keelatud anda finantsnõu, kuid vastame üldistele küsimustele 
kavandatava üleandmise mõju kohta.
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1. MÕISTED

AIG: American International Group, Inc.

AIG grupp: AIG ja selle tütarettevõtted, sealhulgas üleandja ja ülevõtjad. 

Lõppkuupäev: 1. detsember 2018.

EMP: Euroopa Majanduspiirkond.

EL: Euroopa Liit.

Euroopa ettevõtlus: kõik üleandja varad ja kohustused, v.a Ühendkuningriigi ettevõtlus. 

Euroopa piiriülese ühinemise direktiiv: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/1132, 14. juuni 2017, 
äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta, millega tunnistati kehtetuks ja kodifitseeriti alates 20. juulist 2017 piiratud 
vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise direktiiv (2005/56/EÜ) 26. oktoobrist 2005, mis on Luksemburgi õigusesse 
üle võetud 10. augusti 1915. aasta Luksemburgi äriseadustiku artiklite 1020-1 jj kohaselt ning Inglise õigusesse 2007. 
aasta äriühingute (piiriüleste ühinemiste) eeskirjade (SI 2007/2974) kohaselt. 

Euroopa üleandmine: Euroopa ettevõtluse üleandmine Euroopa ülevõtjale. 

Euroopa ülevõtja: AIG Europe SA, AIG grupi Luksemburgis asutatud kindlustusega tegelev volitatud tütarettevõtja, mille 
registrinumber on B218806.

FCA: Ühendkuningriigi finantskäitumise amet (Financial Conduct Authority) või mõni muu valitsus-, riigi- või muu asutus, kes 
täidab aeg-ajalt finantsteenuste ja -turgude seaduse alusel FCA-le määratud ülesandeid kindlustusettevõtete suhtes.

Finantsteenuste ja -turgude seadus: 2000. aasta finantsteenuste ja -turgude seadus (Financial Services and Markets 
Act 2000) koos selle alusel kehtestatud eeskirjade ja määrustega.

Kõrgema astme kohus: Inglismaa ja Walesi kõrgema astme kohus.

Sõltumatu ekspert: Steve Mathews ettevõttest Willis Towers Watson; tema ametisse nimetamise on heaks kiitnud PRA.

Juriidiline märkus: kavandatava üleandmise ametlik teade. 

Ühinemine: kavandatav piiriülene ühinemine, mille korral Euroopa ülevõtja omandab üleandja Euroopa piiriülese 
ühinemise direktiivi kohaselt.

PRA: Ühendkuningriigi usaldatavusnõuete reguleerimise amet (Prudential Regulation Authority) või mõni muu valitsus-, 
riigi- või muu asutus, kes täidab aeg-ajalt finantsteenuste ja -turgude seaduse alusel PRA-le määratud ülesandeid 
kindlustusettevõtete suhtes.

Üleandmise skeem: Ühendkuningriigi üleandmise ja Euroopa üleandmise kindlustustegevuse üleandmise skeemi 
finantsteenuste ja -turgude seaduse VII osa alusel.

Skeemi aruanne: sõltumatu eksperdi aruanne üleandmise skeemi kohta finantsteenuste ja -turgude seaduse paragrahvi 
109 kohaselt.

Ülevõtjad: Ühendkuningriigi ülevõtja ja Euroopa ülevõtja koos.

Üleandmine: Ühendkuningriigi äritegevuse üleandmine Ühendkuningriigi ülevõtjale ja Euroopa äritegevuse üleandmine 
Euroopa ülevõtjale. 

Üleandja: AIG Europe Limited.

ÜK: Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik.

Ühendkuningriigi äritegevus: üleandja varad ja kohustused, mis koosnevad Ühendkuningriigi kindlustuspoliisidest ja 
seotud varadest ning kohustustest ning mis antakse üleandmise skeemi alusel Ühendkuningriigi ülevõtjale üle.

Ühendkuningriigi kindlustuspoliisid: a) kindlustuspoliiside osa, mis on seotud Ühendkuningriigi riskiga ning mille on 
andnud välja üleandja või mis on antud välja tema nimel; b) kindlustuspoliiside osa, mis on seotud mitte-EMP riskiga, mille 
on andnud välja üleandja või mis on antud välja tema nimel ja c) edasikindlustuse poliisid, mille on andnud välja üleandja 
või mis on antud välja tema nimel, välja arvatud juhtudel, kui üleandja on andnud sellise (edasi)kindlustuspoliisi välja mõne 
oma harukontori kaudu või selle nimel.

Ühendkuningriigi üleandmine: Ühendkuningriigi äritegevuse üleandmine Ühendkuningriigi ülevõtjale.
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2.1 Sissejuhatus
Teeme ettepaneku üleandja kogu kindlustusettevõtlus ülevõtjatele üle anda. Mõlemad ülevõtjad on AIG grupi äriühingud. 
Kavandatav üleandmine hõlmab järgmist:

i. Ühendkuningriigi üleandmine ja
ii. Euroopa üleandmine.

Kavandatav üleandmine on osa ümberkorraldustest, mida AIG teeb seoses Ühendkuningriigi elanike otsusega EL-ist 
lahkuda (Brexit). Brexiti tulemusena kavatseb Ühendkuningriigist lahkuda EList 29. märtsil 2019. Järgime selles voldikus 
kirjeldatud samme kindlustamaks, et saaksime pärast Brexitit jätkata olemasolevate kindlustusvõtjate teenindamist ning 
korraldada uut kindlustustegevust EMP-s ja Šveitsis. 

Selles jaotises 2 on kokkuvõtlikult esitatud üleandmiskavas visandatud kavandatava üleandmise võtmeelemendid ning 
antakse muudatuste kohta lisateavet. Lugege see hoolikalt läbi. 

2.2 Lõppkuupäev
Kavandatav üleminek oleneb sellest, kas kõrgema astme kohus annab korralduse finantsteenuste ja -turgude seaduse VII 
osa kohaselt ja kas ühinemine kiidetakse heaks Euroopa piiriülese ühinemise direktiivi kohaselt. Kui korraldus on antud ja 
ühinemine heaks kiidetud, jõustuvad üleandmine ja ühinemine alates 1. detsembrist 2018. 

2.3 Õiguslik menetlus
Kavandatav üleandmine hõlmab järgmist:

a)  Ühendkuningriigi üleandmine, mis saavutatakse üleandmise skeemi kaudu, mis esitatakse finantsteenuste ja 
-turgude seaduse VII osa alusel kõrgema astme kohtule kinnitamiseks; ja

b)  Euroopa üleandmine, mis saavutatakse ühendatud üleandmise skeemi kaudu, mis esitatakse finantsteenuste 
ja -turgude seaduse VII osa alusel kõrgema astme kohtule kinnitamiseks, ja piirülene ühinemine Euroopa 
piiriülese ühinemise direktiivi kohaselt. 

Kavandatava üleandmise mõjutamiseks vajaliku õigusliku menetluse jaoks on vaja nimetada ka sõltumatu ekspert, 
kes koostab aruande kavandatava üleandmise võimalikest tagajärgedest kindlustusvõtjatele. Selle üleandmise skeemi 
sõltumatuks eksperdiks on nimetatud Steve Mathews äriühingust Willis Towers Watson. Oma aruandes on sõltumatu ekspert 
jõudnud järeldusele, et kavandatav üleandmine ei mõjuta olulisel määral negatiivselt ühtegi kindlustusvõtjate rühma. 
Sõltumatu eksperdi aruande kokkuvõte on esitatud selle brošüüri 3. jaotises. 

Inglismaa seaduses nõutakse, et kavandatavat üleandmist käsitlev juriidiline märkus saadetaks kõigile kindlustusvõtjatele, 
välja arvatud juhul, kui ollakse sellise juriidilise märkuse saatmisest vabastatud, ja see avaldatakse teatavates väljaannetes. 
Kavandatava üleandmise juriidiline märkus on esitatud selle brošüüri 4. jaos. See juriidiline märkus avaldatakse ka 
teatavates väljaannetes, sealhulgas Ühendkuningriigi kahes riiklikus ajalehes ja EMP lepinguriikides, kus üleandja on 
kindlustustegevusega seotud. 

2.4 Kavandatava üleandmise mõju
Üleandmise skeemi heakskiitmisel kõrgema astme kohtu poolt ja ühinemise heakskiitmisel Euroopa piiriülese ühinemise 
direktiivi kohaselt jõustuvad lõppkuupäevast alates järgmised sündmused: 

i. üleandja Ühendkuningriigi ettevõtlus antakse üle Ühendkuningriigi ülevõtjale;
ii. üleandja Euroopa ettevõtlus antakse üle Euroopa ülevõtjale ja
iii. üleandja tegevus lõpetatakse seaduse alusel. 

2. SKEEMI KOKKUVÕTE

Ühendkuningriigi ülevõtja: American International Group UK Limited, AIG grupi Inglismaal ja Walesis asutatud 
kindlustusega tegelev volitatud tütarettevõte, mille registrinumber on 10737370. 

Brošüür on koostatud eesmärgiga anda teile ülevaadet kavandatud üleandmise kohta. Palun leidke aeg selle läbi 
lugemiseks. 

Brošüür sisaldab olulist teavet. Kui teil on mingeid kahtlusi selle kokkuvõtte või üleandmise kava sisu või tähtsuse osas, 
soovitame teil küsida nõu oma õigusnõustajalt või muult professionaalselt nõustajalt.
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See tähendab järgmist:

a)  Teil on endiselt samad õigused, hüved ja kohustused ning teile kehtivad samad poliisi tingimused, ainult 
Ühendkuningriigi ülevõtja (Ühendkuningriigi ettevõtluse puhul) ja Euroopa ülevõtja (Euroopa ettevõtluse 
puhul) on üleandja asemel vastavad kindlustusandjad. Teie poliisi kindlustuskaitses muid muutusi ei toimu. 

b)  Kui teie olemasoleva poliisi a) väljastas üleandja või see väljastati tema nimel muul viisil kui selle 
harukontorite kaudu ja b) see hõlmab i) Ühendkuningriigi ja/või mitte-Ühendkuningriigi EMP riske, ja ii) 
mitte-Ühendkuningriigi EMP riske, siis on tegemist jagatud poliisiga. Teie poliisi tingimused rakenduvad 
koondatuna mõlemale ülevõtjale (seega ei saa te sellest kasu ega kahju) ning teil on ka edaspidi samad 
õigused, hüved ja kohustused ning teie poliisile kehtivad samad tingimused ja (sh kõik kohaldatavad 
poliisipiirangud). Lisateavet jagatud poliiside kohta leiate küsimuste ja vastuste dokumendist. Pange tähele, et 
kui olete kindlustusselts, ei kehti eespool kirjeldatu teie edasikindlustuspoliiside suhtes (st kui üleandja on teie 
edasikindlustaja). 

c)  Kõiki üleandjat puudutavaid käimasolevaid, tulevasi, ootelolevaid, ähvardavaid või muid menetlusi algatab 
või jätkab üleandja asemel ülevõtja ning ülevõtjal on õigus igale kaitsele, nõudele, vastunõudele ja õigusele 
tasaarvestuseks, mis üleandjal oleks olnud.

d)  Kõik kohtuotsused, kokkulepped, korraldused või määratud tasud, mis ei ole enne lõppkuupäeva täielikult 
rahuldatud, pöörab täitmisele (või pööratakse täitmisele selle üksuse suhtes):

i. Ühendkuningriigi ülevõtja Ühendkuningriigi ettevõtluse suhtes ja
ii. Euroopa ülevõtja üleandja asemel Euroopa ettevõtluse suhtes. 

e)  Kõik kavandatava üleandmisega seotud kulud, sealhulgas sõltumatu eksperdi tasud, õigusabitasud 
ning PRA ja FCA tasud, kannab üleandja (mitte Ühendkuningriigi äritegevuse või Euroopa äritegevuse 
kindlustusvõtjad). 

2.5 Eeldatav ajakava
Kõrgema astme kohtu istung kavandatava üleandmise kaalumiseks on kavandatud 18. oktoobriks 2018 Londonis (Rolls 
Building, Rolls Buildings 7, Fetter Lane, London, EC4A 1NL).

Üleandmise ja ühinemise skeemi kavandatav jõustumiskuupäev on 1. detsember 2018.

2.6 Lisateave
Kavandatava üleandmise tausta mõistmine on oluline, mistõttu soovitame teil selle brošüüri tervenisti läbi lugeda, sh 3. 
jaotises sisalduva sõltumatu eksperdi aruande kokkuvõtte ja selle 4. jaotises esitatud kavandatava üleandmise juriidilise 
märkuse. Juhime teie tähelepanu ka küsimuste ja vastuste dokumendile. 

Kui teil on seoses kavandatava üleandmisega küsimusi või muresid, võite lisateavet (sealhulgas üleandmise skeemi 
täielikud tingimused ja sõltumatu eksperdi täielik aruanne) saada aadressilt www.aig.com/brexit, kirjutades meile aadressil 
AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB või aigbrexit@aig.com või pöördudes meie abitelefoni 
poole järgmises tabelis antud numbril. Infotelefon on avatud esmaspäevast reedeni kell 9.00 kuni 17.00 (välja arvatud 
riigipühad). 

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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2.7 Mida peaksite edasi tegema?
Kui teil ei ole mingeid kavandatava üleandmisega seotud muresid, ei pea te midagi tegema. Üleandmise heakskiitmisel 
kõrgema astme kohtu poolt ja ühinemise heakskiitmisel Euroopa piiriülese ühinemise direktiivi kohaselt antakse kõik 
üleandmiskavaga hõlmatud poliisid automaatselt ülevõtjatele üle. 

Kui arvate, et kavandataval üleandmisel on teile olulisel määral negatiivne mõju või kui soovite muul viisil kavandatavat 
üleandmist vaidlustada, on teil õigus tõstatada probleeme kohtu ees kas isiklikult, esindaja kaudu või kirjalikult. Teise 
võimalusena võite oma probleemidest meile teada anda kas kirjalikult või telefoni teel, misjärel protokollime need ja 
esitame protokolli koopia PRA-le, FCA-le, sõltumatule eksperdile ja kõrgema astme kohtule. Probleemide tõstatamise 
küsimust oleme käsitlenud küsimuste ja vastuste dokumendis.

Kui arvate, et kavandataval üleandmisel on teile olulisel määral negatiivne mõju, siis kuigi te ei pea oma probleemidest 
meile kirjalikult teada andma, palume teil seda siiski teha, et meil oleks võimalus neid mõista ja teiega arutada. Palun 
edastage need meile kirjalikult nii kiiresti kui võimalik ja soovitavalt vähemalt 5 tööpäeva enne kõrgema astme kohtu istungi 
toimumise kuupäeva. 

3. SÕLTUMATU EKSPERDI ARUANDE KOKKUVÕTE

3.1 Sissejuhatus
Kui kindlustustegevuse üleandmise skeemi ühest äriühingust teise esitatakse heakskiitmiseks Inglismaa ja Walesi kõrgema 
astme kohtule („kõrgema astme kohus“), peab sellega kaasnema sõltumatu eksperdi („sõltumatu ekspert“) aruanne skeemi 
tingimuste kohta. Sõltumatu eksperdi skeemi aruannet („skeemi aruanne“) nõutakse 2000. aasta finantsteenuste ja -turgude 
seaduse („finantsteenuste ja -turgude seadus“) VII osa alusel.

See on skeemi aruande kokkuvõte („kokkuvõte“), mida võib jagada kindlustusvõtjatele ja muudele isikutele, kellel on 
õigus saada koopia kohaldatava seaduse või määruse kohaselt. Skeemi aruanne sisaldab üksikasjalikku teavet, mida 
kokkuvõttes ei ole. 

Kokkuvõte ja skeemi aruanne on koostatud äriühingu AIG Europe Limited („AEL“) juhiste kohaselt kõrgema astme kohtu 
jaoks ainult finantsteenuste ja -turgude seaduse VII osa üleandmise nõuete täitmise eesmärgil. Mul on kõrgema astme kohtu 
ees kohustus kõrgema astme kohut aidata oma pädevuse piires. See kohustus on ülimuslik igasuguse kohustuse suhtes mis 
tahes isiku ees, kellelt olen saanud juhiseid või kes mulle maksab. Sellele kokkuvõttele kehtivad samad piirangud, mis on 
kavandatava skeemi aruandes, ning selle kokkuvõtte ja skeemi aruande vahelise reaalse või tajutava konflikti korral on 
skeemi aruanne ülimuslik. 

Kokkuvõte ja skeemi aruanne on koostatud kõrgema kohtu jaoks ja kõrgema astme kohus võib sellele toetuda. Sõltumatu 
ekspert ega Willis Towers Watson ei võta skeemi aruande ja selle kokkuvõtte suhtes mingit kohustust ega vastutust ühegi 
kolmanda osapoole ees. Selliste kolmandate osapoolte toetumine skeemi aruandele või sellele kokkuvõttele on nende endi 
vastutusel.

3.2 Teave sõltumatu eksperdi kohta
Mina, Steve Mathews, olen Aktuaaride Instituudi ja Teaduskonna (Institute and Faculty of Actuaries) teadur, kvalifikatsiooni 
olen saanud aastal 1999. Olen direktor äriühingus Towers Watson Limited asukohaga Watson House, London Road, 
Reigate, RH2 9PQ („Willis Towers Watson“ või „WTW“). Mul on kogemusi AEL-i tegevusvaldkondades.

Leian, et mul ei ole praegu ega ole olnud minevikus AEL-iga ega muude AIG grupi äriühingutega huvide konflikti ega 
osalust, mis mõjutaks minu sobivust tegutseda kavandatava skeemi (nagu see on määratletud punktis 3.3) sõltumatu 
eksperdina.

Willis Towers Watsonil on kogu maailmas suhted AIG grupi äriühingutega; sellegipoolest ei leia ma, et nende osaluste 
olemus ja suurus mõjutaks minu võimet tegutseda kavandatava skeemi sõltumatu eksperdina. Olen esitanud nende suhete 
üksikasjad otse usaldatavusnõuete reguleerimise ametile (Prudential Regulation Authority, „PRA“) ja finantskäitumise 
ametile (Financial Conduct Authority, „FCA“).

Minu sõltumatuks eksperdiks nimetamise seoses kavandatava skeemiga on heaks kiitnud PRA koostöös FCA-ga. 
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3.3 Kavandatav skeem
Kavandatav skeem („kavandatav skeem“) hõlmab AEL-i kogu äritegevuse järgmisi üleandmisi, mis on seotud 
finantsteenuste ja -turgude seaduse VII osaga. 

a) American International Group UK Limited („AIG UK“), mis saab endale:

i.   Ühendkuningriigi riskiga seotud (edasi)kindlustuspoliiside selle osa, mille on väljastanud AEL või 
mis on väljastatud selle nimel, välja arvatud juhul, kui sellise (edasi)kindlustuspoliisi on väljastanud 
AEL oma Euroopa Majanduspiirkonna („EMP“) või Šveitsi mis tahes filiaali kaudu või nimel;

ii.   mitte-EMP riskiga seotud (edasi)kindlustuspoliiside selle osa, mille on väljastanud AEL või mis on 
väljastatud selle nimel, välja arvatud juhul, kui sellise (edasi)kindlustuspoliisi on väljastanud AEL 
oma EMP või Šveitsi mis tahes filiaali kaudu või nimel ja

iii.   edasikindlustuspoliiside selle osa, mille on väljastanud AEL või mis on väljastatud selle nimel, välja 
arvatud juhul, kui sellise edasikindlustuspoliisi on väljastanud AEL oma EMP või Šveitsi mis tahes 
filiaali kaudu või nimel.

b)  AIG Europe SA („AESA“), millel on EMP-s ja Šveitsis filiaalid ja mis saavad (edasi)kindlustuspoliiside selle 
osa, mille on väljastanud AEL ja mida ei anta üle AIG UK-le.

Tehingu kavandatav jõustumiskuupäev on 1. detsember 2018.

3.4 Äriühingud
AEL, AIG UK ja AESA on kaudselt äriühingule American International Group, Inc. („AIG“) täielikult kuuluvad 
tütarettevõtted. AIG liikmesäriühingute kogumit nimetatakse siinses kokkuvõttes AIG grupiks („AIG grupp“).

AEL ja AIG UK on mõlemad Ühendkuningriigis asutatud, PRA volitatud ning PRA ja FCA reguleeritud. AESA asub 
Luksemburgis, seda on volitanud rahandusminister ja see tegutseb kindlustuskomisjoni (Commissariat aux Assurances, 
edaspidi CAA) järelevalve all.

3.5 Sõltumatu eksperdi järeldused
Olen kaalunud kavandatavat skeemi ja selle tõenäolist mõju järgmistele kindlustusvõtjate rühmadele:

a)  AEL-i kindlustusvõtjad, kelle kindlustuspoliisid antakse üle AIG UK-le („Ühendkuningriigi üleantavad 
kindlustusvõtjad“); ja

b) AEL-i kindlustusvõtjad, kelle kindlustuspoliisid antakse üle AESA-le („Euroopa üleantavad kindlustusvõtjad“). 

Olen kaalunud kavandatava skeemi tõenäolist mõju Ühendkuningriigi üleantavatele kindlustusvõtjatele ja Euroopa 
üleantavatele kindlustusvõtjatele. Mõlemal juhul olen kaalunud kavandatava skeemi tõenäolist mõju üleantavate 
kindlustusvõtjate lepinguliste õiguste turvalisusele. Samuti olen kaalunud kavandatava skeemi tõenäolist mõju muudele 
teguritele, mis võivad mõjutada kindlustusvõtjate turva- või teenindustasemeid, sealhulgas regulatiivse korra muutumise 
mõju Euroopa üleantavatele kindlustusvõtjatele.

Olen kaalunud ka kavandatava skeemi tõenäolist mõju edasikindlustusandjatele, kelle edasikindlustuslepingud 
kavandatava skeemi kohaselt üle antakse.

3.6 AEL-i alt AIG UK alla minevate kindlustusvõtjate turvalisus
Minu arvamuse kohaselt ei mõjuta kavandatav skeem Ühendkuningriigi üleantavaid kindlustusvõtjaid (nii otse- kui ka 
edasikindlustusvõtjaid) olulisel määral negatiivselt. 

Ühendkuningriigi üleantavate kindlustusvõtjate poliisid on praegu sõlmitud AEL-iga, mille rahaliste allikate tase ületab 
regulatiivseid kapitalinõudeid. Peale selle täidab AEL oma rahaliste sihtallikate nõudeid, mis on samm regulatiivsetest 
kapitalinõuetest edasi.

Pärast kavandatava skeemi elluviimist on Ühendkuningriigi üleantavate kindlustusvõtjate poliisid sõlmitud ettevõttega AIG 
UK, mille rahaliste ressursside tase ületab eeldatavasti regulatiivseid kapitalinõudeid. Peale selle eeldatakse, et AIG UK 
täidab oma rahaliste sihtallikate nõudeid, mis on samm regulatiivsetest kapitalinõuetest edasi. 

Seetõttu leian, et kavandatav skeem ei sea Ühendkuningriigi üleantavate kindlustusvõtjate lepinguliste õiguste turvalisust 
oluliselt ebasoodsasse olukorda.
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3.7 AEL-i alt AESA alla minevate kindlustusvõtjate turvalisus
Minu arvamuse kohaselt ei mõjuta kavandatav skeem Euroopa üleantavaid kindlustusvõtjaid (nii otse- kui ka 
edasikindlustusvõtjaid) olulisel määral negatiivselt. 

Euroopa üleantavate kindlustusvõtjate poliisid on praegu sõlmitud AEL-iga, mille rahaliste allikate tase ületab regulatiivseid 
kapitalinõudeid. Peale selle täidab AEL oma rahaliste sihtallikate nõudeid, mis on samm regulatiivsetest kapitalinõuetest 
edasi.

Pärast kavandatava skeemi elluviimist on Euroopa üleantavate kindlustusvõtjate poliisid sõlmitud AESA-ga, mille rahaliste 
allikate tase ületab eeldatavasti regulatiivseid kapitalinõudeid. Peale selle eeldatakse, et AESA täidab oma rahaliste 
sihtallikate nõudeid, mis on samm regulatiivsetest kapitalinõuetest edasi.

Seetõttu leian, et kavandatav skeem ei sea Euroopa üleantavate kindlustusvõtjate lepinguliste õiguste turvalisust oluliselt 
ebasoodsasse olukorda.

Selle järelduse tegemisel märgin, et mõningad Euroopa üleantavad kindlustusvõtjad saavad praegu kasu finantsteenuste 
hüvitiste skeemist („finantsteenuste hüvitiste skeem“), mis võib kindlustusandja maksejõuetuse teatud juhtude korral hüvitist 
pakkuda. Kavandatava skeemi kohaselt kehtib samadele Euroopa üleantavatele kindlustusvõtjatele, kelle nõuded on 
tekkinud enne üleandmise kuupäeva (olenemata, kas sellest on teatatud), FSCS-i järglasi puudutavate reeglite alusel 
siiski FSCS-i kaitse. Kuid minu skeemi aruandes esitatud eelduste kohaselt ei ole Euroopa üleantavatel kindlustusvõtjatel, 
kelle nõuded tekivad pärast üleandmise kuupäeva, kavandatava skeemi kohaselt FSCS-i alusel selliste nõuete puhul 
kindlustuskaitset ja neil ei pruugi olla õigust kasutada ka ühtegi muud kindlustushüvitise skeemi. Olen seda oma skeemi 
aruandes arutanud ja hoolimata sellest leian, et kavandatav skeem ei mõjuta Euroopa üleantavaid kindlustusvõtjaid olulisel 
määral negatiivselt.

3.8 Muud kaalutlused 
Leian, et kavandatav skeem ei mõjuta Ühendkuningriigi üleantavaid kindlustusvõtjaid ega Euroopa üleantavaid 
kindlustusvõtjaid märkimisväärselt valdkondades, nagu investeeringute haldamine, uus äristrateegia, juhtimine, haldamine, 
nõuete käsitlemine, juhtimiskorraldus, kulutasemed ja hindamisalused seoses sellega, kuidas need võivad mõjutada 
kindlustusvõtjate lepinguliste õiguste turvalisust ja kindlustusvõtjatele pakutavate teenuste taset.

Selle järelduse tegemisel märgin, et väga väike osa Euroopa üleantavatest kindlustusvõtjatest, kelle poliisid on 
koostanud AEL, kes lähevad ÜK asutusest muudesse EMP riikidesse, on praegu õigus edastada kaebused ombudsmani 
finantsteenusele (TFOS). Kavandatava skeemi kohaselt ei ole Euroopa üleantavatel kindlustusvõtjatel võimalik kasutada 
TFOS-i kaebuste korral, mis on seotud tegevuse või tegevusetusega, mis leiab aset pärast väljastpoolt ÜK-d toimunud 
üleandmist. Selliste kaebustega seotud vaidlusi võidakse siiski kuulata ära Luksemburgi ombudsmani teenistuses või need 
võidakse jätta vaidluste lahendamise teenistustele riigis, kus risk asub. Olen seda oma skeemi aruandes arutanud ja 
hoolimata sellest leian, et kavandatav skeem ei mõjuta Euroopa üleantavaid kindlustusvõtjaid olulisel määral negatiivselt.

Samuti leian, et kavandatava skeemi kulude ja maksustamise osa ei mõjuta oluliselt kindlustusvõtjate lepinguliste õiguste 
turvalisust.

Olen rahul, et kindlustusvõtjatele pakutav materjal on asjakohane ja et AEL-i lähenemine kindlustusvõtjatega suhtlemisel 
(sealhulgas tavapärase suhtluse erandid) on asjakohane, mõistlik ja proportsionaalne.

AIG UK ja AESA kontserniväline edasikindlustus katab samu kohustusi nagu AEL-i all ja nõudeid käsitlevad meeskonnad 
tegutsevad samade põhimõtete ja menetluste kohaselt nii enne kui ka pärast kavandatava skeemi elluviimist. Seetõttu leian, 
et üleandmisel ei ole olulist mõju AEL-i kontsernivälistele edasikindlustusandjatele.

Skeemi aruanne põhineb AEL-i finantsandmetel 2016. aasta 30. novembri seisuga ja finantsprognoos põhineb tegelikel 
juhtimiskontodel 2017. aasta 28. veebruari seisuga. Skeemi aruanne ei võta arvesse pärast kõnealuseid kuupäevi toimunud 
arenguid, kui skeemi aruandes ei ole sõnaselgelt teisiti öeldud.

Esitan kõrgema astme kohtule uute finantsandmete põhjal lisaaruande, milles on toodud välja olulised probleemid, mis on 
tekkinud skeemi aruande kuupäeva ja kõrgema astme kohtu viimase istungi vahel. 
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3.9 Lisaküsimused
a) Miks on ümberkorraldamine vajalik?
2016. aasta juunis hääletas Ühendkuningriik Euroopa Liidust („EL“) lahkumise („Brexit“) poolt. Ühendkuningriigi valitsus 
alustas 2017. aasta märtsis ametlikku protsessi Ühendkuningriigi väljumise tingimuste üle läbirääkimiste pidamiseks, 
kohaldades Lissaboni lepingu artiklit 50. Läbirääkimised võtavad tõenäoliselt vähemalt kaks aastat aega. 

AIG tegevus Euroopas on praegu struktureeritud nii, et AEL-i alaline asukoht on Ühendkuningriigis ning selle filiaalide 
võrgustik EMP-s ja Šveitsis. On tõenäoline, et selline struktuur ei ole pärast Brexitit enam elujõuline. 

Eeldades, et Ühendkuningriik lahkub EL-ist, on AIG teinud otsuse oma tegevus Euroopas ümber korraldada. AIG plaanib 
AEL-i olemasolevast kindlustustegevust luua kaks eraldi alamrühma: üks asub Ühendkuningriigis ja hõlmab AIG UK-d, teine 
asub Luksemburgis ja hõlmab AESA-d.

b) Milline oleks mõju kindlustusvõtjatele, kui ümberkorraldust ei toimuks?
Kui kavandatavat skeemi ellu ei viidaks ja kui Ühendkuningriik kaotab oma tegevusloa saamise õigused, tekiksid olulised 
kahtlused AEL-i suutlikkuse suhtes täita oma regulatiivseid kapitalinõudeid, lahendada nõudeid kooskõlas regulatiivsete 
eeskirjadega, teenindada EMP-s asuvaid kindlustusvõtjaid ja uuendada EMP-põhiseid poliise.

c) Kes hüvitab pärast kavandatava skeemi elluviimist kindlustusvõtjate nõuded?
Pärast kavandatava skeemi elluviimist hüvitab AIG UK Ühendkuningriigi üleantavate kindlustusvõtjate nõuded ja AESA 
Euroopa üleantavate kindlustusvõtjate nõuded. Varem AEL-i nõuetega tegelenud töötajad jätkavad pärast kavandatava 
skeemi elluviimist AIG UK ja AESA nimel nõuete käsitlemise teenuste pakkumist. 

d) Kas kavandatav skeem mõjutab AEL-i kontsernivälise edasikindlustustegevuse korraldust?
AEL taotleb kõrgema astme kohtult lisakorraldust, et võimaldada nii AIG-l kui ka AESA-l säilitada kontsernivälist 
edasikindlustustegevust ulatuses, mis hõlmab mis tahes osa kavandatava skeemi alusel üleantavatest AEL-i mis tahes 
kindlustuspoliisidest. Juhul kui kõrgema taseme kohus ei määra seda lisakorraldust, ei mõjuta see tõenäoliselt minu järeldusi.

e) Kuidas saada rohkem teavet?
Skeemi aruande koopia saab alla laadida veebisaidilt www.aig.com/brexit või küsida allpool nimetatud advokaatidelt.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
London EC4Y 1HS 
Ühendkuningriik 
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4. JURIIDILINE MÄRKUS

MÄRKUS

KOHTUASJAS
AIG EUROPE LIMITED

JA 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED 

JA
AIG EUROPE SA 

JA
KOHTUASJAS  

FINANTSTEENUSTE JA -TURGUDE SEADUS 2000

KÕRGEMA TASEME KOHTUS

CR-2017-009373

ETTEVÕTLUS JA KINNISVARAKOHTUD

INGLISMAAL NING WALESIS 

ETTEVÕTETE KOHUS (ChD)

TEATAME, et 5. märtsil 2018 esitasid AIG Europe Limited („üleandja“) ja American International Group UK Limited 
(„Ühendkuningriigi ülevõtja“) ja AIG Europe SA („Euroopa ülevõtja“) taotluse („taotlus“) ülemkohtule, 
Inglismaa ja Walesi ettevõtlus- ning kinnisvarakohtule ja Londoni ettevõtete kohtule („kohus“) 2000. aasta 
finantsteenuste ja -turgude seaduse (muudetud kujul) („finantsteenuste ja -turgude seadus“) artikli 107 lõike 1 
kohaselt järgmise korralduse saamiseks:

1. finantsteenuste ja -turgude seaduse artikli 111 kohaselt kindlustustegevuse üleandmisskeemi („skeem“) sisseseadmine 
järgmiste tegevuste üleandmiseks:

a)  teatud kindlustustegevus, mille üleandja annab üle Ühendkuningriigi ülevõtjale („Ühendkuningriigi 
üleantav äritegevus“) korralduse tingimuste kohaselt ja ilma muude aktide või teostamisvahenditeta; ning 
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b)  varsti pärast Ühendkuningriigi üleantava äritegevuse üleandmist üleandja kogu ülejäänud kindlustustegevus 
Euroopa ülevõtjale („EMP üleantav äritegevus“ ) kavandatava piiriülese ühinemise alusel üleandja 
omandamise teel Euroopa ülevõtja poolt 2007. aasta äriühingute (piiriüleste ühinemiste) eeskirjade (SI 
2007/2974) („ühinemine“) ja korralduse tingimuste kohaselt; ning 

2. skeemiga seotud lisasätete tegemine finantsteenuste ja -turgude seaduse artiklite 112 ja 112A kohaselt.

Järgmised dokumendid on saadaval tasuta ja neid saab alla laadida aadressilt www.aig.com/brexit: 

• finantsteenuste ja -turgude seaduse artikli 109 kohaselt koostatud skeemi tingimustele vastava aruande koopia, 
mille on koostanud Willis Towers Watsoni sõltumatu ekspert Steve Mathews, kelle nimetamise on heaks kiitnud 
usaldatavusnõuete reguleerimise amet („skeemi aruanne“); 

• skeemi täielik dokument; 
• skeemi brošüür (mis sisaldab skeemi tingimuste kokkuvõtet ja skeemi aruannet) ja 
• skeemi puudutavate küsimuste ja vastustega dokument. 

Sellel veebisaidil avaldatakse lisadokumendid ja edasised uudised skeemi kohta, seega soovitame teil kontrollida 
värskendusi. Samuti võite taotleda ükskõik millise dokumendi tasuta koopiaid, kirjutades või helistades üleandjale allpool 
olevate kontaktandmete abil.

Taotluse kuulab 18. oktoobril 2018 ära kõrgema astme kohtu lordkantsleri kantselei kolleegiumi kohtunik aadressil Rolls 
Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Ühendkuningriik. Samal ajal kuulatakse ära veel üks sarnane taotlus ühinemise 
kohta. Kui kohus seda kinnitab, on kavandatud, et skeem ja ühinemine jõustuvad 1. detsembril 2018. 

Kõigil isikutel, kelle arvates võib skeemi läbiviimine neid negatiivselt mõjutada, on õigus osaleda 
kohtuistungil ja väljendada oma seisukohti kas isiklikult või seadusliku esindaja kaudu. 

Kõigil isikutel, kelle arvates võib skeemi läbiviimine neid negatiivselt mõjutada, kuid kes ei kavatse kohtuistungil osaleda, 
on õigus esitada oma seisukohti skeemi kohta telefoni teel või kirjalikult allpool nimetatud õigusnõustajatele või üleandjale, 
kasutades allpool esitatud kontaktandmeid. 

Kõigil isikutel, kes kavatsevad kohtuistungil osaleda või oma seisukohti telefoni või kirja teel esitada, palutakse (kuid ei 
kohustata) oma vastuväidetest teatada võimalikult kiiresti ja soovitavalt vähemalt viis päeva enne taotluse istungit 18. 
oktoobril 2018. aastal allpool nimetatud õigusnõustajatele või üleandjale, kasutades allpool esitatud kontaktandmeid.

Kui kohus teeb skeemi kohta korralduse, on selle tulemuseks järgmised üleandmised:

1.  kõik Ühendkuningriigi üleantava äritegevusega seotud lepingud, varad ja kohustused antakse üle 
Ühendkuningriigi ülevõtjale korralduse tingimuste kohaselt; ning 

2.  kõik EMP üleantava äritegevusega seotud lepingud, varad ja kohustused antakse üle Euroopa ülevõtjale 
ühinemise alusel ja korralduse tingimuste kohaselt,

igal juhul, olenemata sellest, et isikul oleks muidu õigus lõpetada, muuta, omandada või nõuda intressi või õigust või 
käsitleda intressi või õigust nende suhtes lõpetatuna või muudetuna. Selline õigus on täitmisele pööratav vaid ulatuses, mis 
on kohtu korraldusega sätestatud.

6. aprill 2018

Üleandja postiaadress

AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Ühendkuningriik
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Üleandja kontaktandmed

Telefoninumber:

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

Meie telefoniliinid on avatud esmaspäevast reedeni kell 9.00 kuni 17.00 (välja arvatud pankade puhkepäevad ja 
riigipühad).

Postiaadress: AIG Brexit Team, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Ühendkuningriik

E-post: aigbrexit@aig.com 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65 Fleet Street
London
EC4Y 1HS
Ühendkuningriik 

Viide: 153385.0064 (GHFS) 
Üleandja õigusnõustajad

EST/S01/0418


