
Lugupeetud härra/proua!

SEE KIRI JA SELLE MANUSED ON OLULISED – LUGEGE NEID HOOLIKALT

Kirjutame teile, sest meie andmetel on teil kehtiv teenuste osutamise või muu leping ettevõttega AIG Europe Limited (AEL). 
Meie kirja eesmärk on teavitada teid olulistest üksikasjadest seoses teie ja AEL-i vahelis(t)e lepingu(te) ja üldisemalt kõigi 
AEL-i koostatud kindlustuspoliiside kavandatava üleandmisega.

Mis toimub?
Me korraldame AEL-i ümber reaktsioonina Ühendkuningriigi otsusele lahkuda Euroopa Liidust (EL) (seda lahkumist 
nimetatakse üldiselt Brexitiks). Me rakendame ümberkorraldamist tagamaks, et saaksime pärast Brexitit jätkata oma 
Ühendkuningriigi ja Euroopa äritegevusega ning teenindada oma sealseid kindlustusvõtjaid. 

Ümberkorraldamise osana teeb AEL ettepaneku anda kogu oma kindlustustegevus ja seda toetavad ärilepingud üle ühele 
kahest AIG gruppi kuuluvast uuest kindlustusettevõttest:

• American International Group UK Limited (AIG UK), mis on asutatud Ühendkuningriigis, mille on volitanud PRA ja mida 
reguleerivad PRA ja FCA (kavandatav Ühendkuningriigi üleandmine); ja/või 

• AIG Europe SA (AIG Europe), mis on asutatud Luksemburgis ja mida reguleerib Luksemburgi kindlustuskomisjon 
(Commissariat aux Assurances) (kavandatav Euroopa üleandmine). 

Nii kavandatav Ühendkuningriigi üleandmine kui ka kavandatav Euroopa üleandmine (koos kavandatav üleandmine) 
vajavad juriidilisi ja regulatiivseid heakskiite, nagu selgitatakse allpool. Heakskiidu saamise korral jõustub kavandatav 
üleandmine eeldatavasti 1. detsembril 2018.

Kavandatav ülekandmine ei mõjuta oluliselt teie lepingulistest kokkulepetest, teenusetaseme 
lepingutest ja/või muudest AEL-i tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi. Ainus teie lepingu(te) 
muudatus on AEL-i kui lepingupoole asendamine ettevõttega AIG UK ja/või AIG Europe. 

Allpool oleme esitanud üksikasjad selle kohta, kuidas kavandatav üleandmine toimub, milliseid kaitsemeetmeid teie jaoks 
võetakse, kust saate leida lisateavet ning millised õigused teil on. Soovitame teil lugeda selles kirjas ja selle manustes olevat 
teavet hoolikalt, et saaksite arvesse võtta kavandatava üleandmise tagajärgi. 

Te ei pea kavandatava üleandmisega seoses mingeid edasisi meetmeid võtma. Kui olete aga kavandatu osas ebakindel, 
teil on küsimusi, te soovite selgitusi või arvate, et teid võidakse negatiivselt mõjutada, aitame teid hea meelega. Teil on õigus 
esitada AEL-ile vastuväiteid või teha oma seisukohad teatavaks kõrgema astme kohtule (kirjalikult või isiklikult), nagu allpool 
kirjeldatud.

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



Kuidas kavandatav üleandmine toimub?
Kavandatava Ühendkuningriigi üleandmise raames antakse AEL-i Ühendkuningriigiga seotud kindlustustegevus (kindlustus, 
(i) mis on seotud Ühendkuningriigis ja/või EMP-välises riigis asuva riskiga ja (ii) mida ei väljastanud AEL-i Euroopa filiaal) 
ning selle tegevuse vastavad varad ja kohustused üle AIG UK-le. Kavandatava Ühendkuningriigi üleandmise rakendamine 
toimub Ühendkuningriigi 2000. aasta finantsteenuste ja -turgude seaduse (Financial Services and Markets Act 2000, 
edaspidi finantsteenuste ja -turgude seadus) VII osas selgitatud kindlustustegevuse üleandmise skeemi kohaselt. 

Kavandatava Ühendkuningriigi üleandmise rakendamisega samal ajal antakse AEL-i kindlustustegevus, mis ei anta üle AIG 
UK-le (kuna see on Euroopaga seotud kindlustustegevus), ja AEL-i ülejäänud varad ja kohustused kavandatava Euroopa 
üleandmise raames üle AIG Europe’ile. Kavandatavat Euroopa üleandmist rakendatakse kindlustustegevuse ühendatud 
üleandmisskeemina finantsteenuste ja -turgude seaduse VII osa alusel ja piiriülese ühinemise protsessina Euroopa piiriülese 
ühinemise direktiivi (EL 2017/1132) alusel, mille tulemuseks on AEL-i ühinemine AIG Europe’iga. 

Kavandatav üleandmine toimub ühe Ühendkuningriigi kohtuprotsessi osana, kus nõutakse üleandmise heakskiitmist Inglismaa 
ja Walesi kõrgema astme kohtu (kõrgema astme kohus) poolt ja sõltumatu eksperdi (kelle nimetamise on heaks kiitnud 
PRA (sõltumatu ekspert)) arvamust üleandmise tõenäolise mõju kohta kindlustusvõtjatele ja muudele huvitatud osalistele. 
Sõltumatu ekspert on jõudnud järeldusele, et kavandataval üleandmisel ei ole kindlustusvõtjatele ega muudele huvitatud 
osalistele olulist negatiivset mõju. 

Sõltumatu eksperdi aruande ja kavandatava üleandmise kokkuvõtte leiate lisatud brošüürist (pealkirjaga Skeemi 
brošüür). Seda kirjeldatakse üksikasjalikumalt selle kirjaga kaasas olevate korduma kippuvate küsimuste dokumendis 
(KKK). Sealt leiate teavet selle kohta, miks võtab AIG ette kavandatava üleandmise ning mida tähendab kavandatav 
üleandmine kindlustusvõtjatele, kelle poliis on seotud nii AEL-i Ühendkuningriigi kindlustustegevuse kui ka AEL-i Euroopa 
kindlustustegevusega (sellisel juhul jagatakse teie poliis AIG UK ja AIG Europe’i vahel, mis ei vähenda kindlustuskatet). 
Samamoodi võidakse jagada teie äritegevuse tingimuste leping, nii AEL-i Ühendkuningriigi kindlustustegevuse kui ka AEL-i 
Euroopa kindlustustegevusega. 

Milliseid kaitsemeetmeid teie jaoks võetakse? 
Kavandatava üleandmise osana kaitstakse teie ja kõigi meie kindlustusvõtjate huve põhjaliku läbivaatamise käigus, mille 
eesmärk on tagada kindlustusvõtjate, soodustatud isikute ja teiste huvitatud isikute nõuetekohane teavitamine ning tagada 
neile õigus esitada vastuväiteid kõrgema astme kohtus. Läbivaatamisprotsess hõlmab järgmist:

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

• teie ja teiste 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 kavandatava üleandmise kohta kõrgema astme kohtule samuti 
aruande; ning

• kavandatava üleandmise heakskiitmine kõrgema astme kohtus.

Kõrgema astme kohus kiidab kavandatava üleandmise heaks ainult juhul, kui see peab seda asjakohaseks kõigis 
olukordades. Kui kõrgema astme kohus on kavandatava üleandmise heaks kiitnud, jõustub see eeldatavasti 1. detsembril 
2018 ja kõik kindlustuspoliisid ja ärilepingud lähevad sellest kuupäevast üle AIG UK-le ja/või AIG Europe’ile. 

Mida peaksite tegema järgmisena?
Manusena leiate kavandatava üleandmise lisateavet sisaldava skeemi brošüüri ja KKK dokumendi, mida soovitame teil 
tähelepanelikult lugeda. Skeemi brošüür sisaldab järgmist:

• kavandatava üleandmise kokkuvõte;
• sõltumatu eksperdi aruande kokkuvõte ja
• kavandatava üleandmise teatis ning täiendav teave kõrgema astme kohtu istungi kohta.

Kui teil ei ole mingeid kavandatava üleandmisega seotud muresid või te ei soovi selle kohta 
vastuväiteid esitada, ei pea te midagi tegema. 

Kui teil on aga muresid seoses kavandatava üleandmisega ja sellega, kuidas see teid mõjutada võib, on teil õigus oma 
seisukohti esitada kõrgema astme kohtusse või ilmuda kõrgema astme kohtu kavandatava üleandmise istungile (isiklikult või 
seadusliku esindaja kaudu). Kõrgema astme kohtu istung toimub 18. oktoobril 2018 aadressil Rolls Building, Royal Courts 
of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL. Oma probleemidest võite meile teada anda kas kirjalikult või 
telefoni teel, misjärel protokollime need ja edastame need PRA-le, FCA-le, sõltumatule eksperdile ja kõrgema astme kohtule. 
Lisateavet selle kohta, kuidas saate meiega ühendust võtta, leiate allpool. 



Lisateave
Kui soovite saada lisateavet või kavandatava üleandmise dokumentide tasuta koopiaid või kui teil on muid kavandatavat 
üleandmist puudutavaid küsimusi, võtke ühendust AIG-ga infotelefonil 00800 244 244 29 või e-posti teel aadressil 
aigbrexit@aig.com või postiaadressil AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB. Infotelefon on avatud 
esmaspäevast reedeni kell 9.00 kuni 17.00 (välja arvatud riigipühad). Teise võimalusena saate koopiad kõigist kavandatavat 
üleandmist puudutavatest dokumentidest (sealhulgas kavandatava üleandmise täielikud tingimused ja sõltumatu eksperdi 
aruanne) alla laadida meie kavandatava üleandmise jaoks loodud veebisaidilt www.aig.com/brexit (skeemi veebisait). 
Skeemi veebisaidil on saadaval ka teised keeled. Kavandatavat üleandmist puudutavad uuendused postitatakse aeg-ajalt 
skeemi veebisaidile, kaasa arvatud kõrgema astme kohtu istungi kuupäeva muudatused. 

Kui teie päring või mure ei puuduta kavandatavat üleandmist, vaid on seotud tavapäraste poliisi puudutavate küsimustega, 
siis kasutage tavalisi AIG kontaktandmeid.

Kindlustuspoliiside ja ärilepingute üleandmine tähendab seda, et teie isikuandmeid töötlev AIG grupi ettevõte, mis kontrollib 
neid kindlustuspoliise ja ärilepinguid puudutava teabe töötlemist, 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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