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OSA A – SUUNNITELLUT MUUTOKSET LIIKETOIMINTAAMME

1. Mitä muutoksia AIG:n liiketoimintaan tehdään?
Vakuutuksenne myöntänyt vakuuttaja on tällä hetkellä AIG Europe Limited (AEL), joka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK) 
rekisteröity vakuutusyhtiö, jonka toimiluvan on myöntänyt Prudential Regulation Authority (PRA) ja jonka toimintaa sääntelee PRA 
ja Financial Conduct Authority (FCA). Suunnittelemme siirtävämme AEL:n koko vakuutustoiminnan, teidän vakuutussopimuksenne 
PRA ja mukaan lukien, kahdelle juuri toimiluvan saaneelle AIG-konserniin kuuluvalle vakuutusyhtiölle (suunniteltu siirto). 
Nämä kaksi juuri toimiluvan saanutta yhtiötä ovat American International Group UK Limited (AIG UK) ja AIG Europe SA (AIG 
Europe). Lisätietoja siitä, kummalle näistä yhtiöistä vakuutussopimuksesi siirtyy, saatte kysymyksistä 9 ja 10.

2. Miksi AIG on ryhtynyt suunniteltuun siirtoon?
Suunniteltu siirto on osa AIG-konsernin rakenneuudistusta, johon se on ryhtynyt Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisten päätettyä erota Euroopan unionista (EU) (tunnetaan yleisesti termillä ”Brexit”). Brexit-prosessi johtaa 
Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen EU:sta 29. maaliskuuta 2019. Olemme ryhtyneet suunniteltuun siirtoon osana 
laajempaa rakenneuudistusta, jonka avulla varmistamme, että pystymme jatkossakin palvelemaan olemassa olevia 
vakuutuksenottajiamme ja myöntämään uusia vakuutuksia Euroopassa myös Brexitin jälkeen.

3. Kuinka suunniteltu siirto toteutetaan?
Suunniteltu siirto toteutetaan yhdistettynä vakuutustoiminnan siirtojärjestelynä vuonna 2000 rahoituspalveluista ja 
-markkinoista annetun lain (Financial Services and Markets Act 2000, FSMA) osan VII mukaisesti sekä rajat ylittävää 
sulautumista (sulautuminen) koskevan eurooppalaisen direktiivin mukaista sulautumisprosessia noudattaen. Lisätietoja 
oikeudellisesta prosessista sekä suunnitellun siirron ja sulautumisen vaikutuksista on annettu alla kysymyksissä 5, 6, 7 ja 8.

4. Pitääkö minun tehdä jotain?
Kehotamme teitä lukemaan tässä asiakirjassa ja järjestelyä koskevassa esitteessä (järjestelyä koskeva esite) annetut 
tiedot huolellisesti, jotta voitte arvioida suunnitellun siirron vaikutuksia. Teidän ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä suunnitellun 
siirron osalta mihinkään toimenpiteisiin, ellette ole epävarma esitetyistä ehdotuksista, halua esittää kysymyksiä, halua 
selvennyksiä tai usko, että siirto vaikuttaa teihin haitallisesti. Lisätietoja siitä, kuinka voitte ilmaista mielipiteenne, tuoda esiin 
huolenaiheita tai kysyä kysymyksiä suunniteltuun siirtoon liittyen, saatte kysymyksistä 26 ja 40.

5. Mikä on vakuutustoiminnan siirto?
Vakuutustoiminnan siirto (johon joskus viitataan termillä ”osan VII mukainen siirto”) on vakuutustoiminnan siirto, joka 
toteutetaan FSMA:n osan VII mukaisesti. Se on prosessi, jossa yhden vakuutuksenantajan velat ja vastaavat varat siirretään 
toiselle vakuutuksenantajalle. Noudatettava prosessi on tiukka, jotta voidaan varmistaa, että vakuutuksenottajia suojellaan. 
Jotta suunniteltu siirto voisi tulla voimaan, Englannin ja Walesin High Court -tuomioistuimen (High Court -tuomioistuin) 
on hyväksyttävä se. Suunniteltua siirtoa arvioidessaan High Court -tuomioistuin huomioi myös PRA:n, FCA:n ja 
riippumattoman asiantuntijan näkemykset sekä kaikkien asianosaisten, kuten vakuutuksenottajien ja jälleenvakuuttajien, 
esittämät vastalauseet.

6. Mikä on rajat ylittävä sulautuminen?
Rajat ylittävässä sulautumisessa kaksi yhtiötä tai useampi yhtiö, jotka sijaitsevat kahdessa tai useammassa Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa maassa (ETA-maat) sulautuvat tai yhdistyvät siten, että ”siirtäjäyhtiön” (tässä tapauksessa 
AEL) varoista ja veloista tulee seuraajayhtiön (tässä tapauksessa AIG Europe) varoja ja velkoja lain nojalla, ja siirtäjäyritys 
(AEL) puretaan. 

7. Minkälainen on oikeudellinen prosessi, jolla suunniteltu siirto ja sulautuminen toteutetaan?
Suunniteltuun siirtoon ja sulautumiseen kuuluu useita vaiheita. Laajasti ottaen ne voidaan tiivistää seuraavasti: 

• Vaihe 1 (Siirto Yhdistyneessä kuningaskunnassa): Kaikki Yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvä AEL:n 
vakuutustoiminta siirtyy AIG UK:lle FSMA:n osan VII mukaisen vakuutustoiminnan siirron myötä.

• Vaihe 2 (Siirto Euroopassa): Kaikki Eurooppaan liittyvä AEL:n vakuutustoiminta siirtyy AIG Europelle FSMA:n 
osan VII mukaisen vakuutustoiminnan siirron sekä sulautumisen myötä.

• Vaihe 3 (Purkaminen): Kun siirto Euroopassa on toteutettu, AIG Europesta tulee AEL:n seuraaja ja AEL puretaan 
lain nojalla. 

Suunniteltu siirto edellyttää sulautumista ja päin vastoin. Tämän vuoksi suunniteltu siirto toteutuu vain, jos sulautuminen 
hyväksytään, ja sulautuminen toteutuu vain, jos suunniteltu siirto hyväksytään. 

Kuten edellä kysymyksessä 5 mainittiin ja alla osassa C tarkemmin selitetään, suunniteltu siirto ja sulautuminen edellyttää 
Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimen käsittelyä sekä siirrosta ilmoittamista vakuutuksenottajille ja muille 
asianosaisille, jotta heitä voidaan kuulla High Court -tuomioistuimen lopullisessa käsittelyssä.
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Mikäli High Court -tuomioistuin antaa hyväksyntänsä, suunnitellun siirron ja sulautumisen odotetaan tulevan voimaan 
1. joulukuuta 2018 (toimeenpanopäivä).

Koska sulautumiseen kuuluu AEL:n sulautuminen AIG Europeen, siirron Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tapahduttava 
ennen sulautumista, jotta AEL:n vakuutustoiminta Yhdistyneessä kuningaskunnassa voidaan siirtää AIG UK:lle. AEL voisi 
siirtää vakuutustoimintansa Euroopassa AIG Europelle FSMA:n osan VII mukaisessa vakuutustoiminnan siirrossa ilman 
sulautumista; tällöin siirtoa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei tarvittaisi. Sulautuminen tuo AIG-konsernille kuitenkin tiettyjä 
rakenteellisia etuja, joista se haluaa hyötyä.

8. Mikä on suunnitellun siirron vaikutus?
Yhteenveto suunnitellun siirron ehdoista löytyy järjestelyä koskevasta esitteestä. Laajasti ottaen suunnitellun siirron vaikutus 
on se, että siirrettäviin vakuutuksiin perustuvat AEL:n oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät muuttumattomina joko AIG UK:lle 
tai AIG Europelle. Kaikki oikeudet ja velvollisuudet, joita teillä tällaisen vakuutussopimuksen nojalla on vakuutuksenantajaa 
kohtaan, säilyvät muuttumattomina, mutta suunnitellun siirron jälkeen niiden toimeenpano kohdistuu joko AIG UK:hon tai 
AIG Europeen. Tämä tarkoittaa seuraavaa: 

• Lukuun ottamatta oikeuttanne käyttää rahoituspalvelujen korvausjärjestelmää ja mahdollisuuttanne valittaa 
erimielisyyksistä Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusasiamiehelle, jotka tulevat muuttumaan joidenkin 
eurooppalaisten vakuutussopimusten haltijoiden kohdalla (ks. lisätietoja alta kysymyksistä 9, 10 ja 19–21), teillä 
on edelleen samat oikeudet, edut ja velvollisuudet ja teitä koskevat edelleen samat ehdot vakuutuksenne osalta, 
paitsi että AIG UK (Yhdistyneen kuningaskunnan liiketoiminnan kohdalla) ja AIG Europe (Euroopan liiketoiminnan 
kohdalla) vaihtuvat vakuutuksenantajaksi AEL:n sijaan. Vakuutussopimuksenne ehtoihin ei tehdä muita muutoksia.

• Kaikki AEL:ään liittyvät oikeustoimet, sekä tämänhetkiset, tulevat, vireillä olevat, uhkaavat että muut, laitetaan 
vireille tai jatkuvat AIG UK:n (Yhdistyneen kuningaskunnan liiketoiminnan kohdalla) tai AIG Europen (Euroopan 
liiketoiminnan kohdalla) toimesta tai sitä vastaan AEL:n sijaan, ja AIG UK:lla tai AIG Europella (soveltuvin osin) on 
oikeus kaikkiin puolustuksiin, vaateisiin, vastavaateisiin ja kuittausoikeuksiin, jotka AEL:llä olisi ollut.

• Kaikki tuomiot, määräykset tai päätökset, joita ei ole täysin pantu täytäntöön ennen toimeenpanopäivää, eivät enää 
ole täytäntöönpanokelpoisia AEL:n toimesta tai sitä vastaan, mutta tulevat täytäntöönpantaviksi seuraavasti:

 o AIG UK:n toimesta tai sitä vastaan Yhdistyneen kuningaskunnan liiketoiminnan osalta
 o AIG Europen toimesta tai sitä vastaan Euroopan liiketoiminnan osalta. 

Lisätietoja siitä, kummalle näistä yhtiöistä vakuutussopimuksesi siirtyy, saat alta kysymyksistä 9 ja 10.

9. Kuinka tiedän, mihin vakuutussopimukseni siirtyy toimeenpanopäivänä?
Jos vakuutuksenne kattaa riskejä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja/tai missä tahansa ETA-alueeseen kuulumattomassa 
maassa, eikä sitä ole myöntänyt AEL:n eurooppalainen sivuliike, teidän katsotaan yleensä olevan Yhdistyneen 
kuningaskunnan liiketoiminnan vakuutuksenottaja, ja vakuutuksenne siirtyy AIG UK:lle (UK-vakuutus). Kaikkien muiden 
vakuutusten katsotaan olevan eurooppalaisia vakuutuksia ja siirtyvän AIG Europelle (eurooppalainen vakuutus). 
Jos vakuutuksenne kattaa riskejä sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että Euroopassa, eikä sitä ole myöntänyt 
AEL:n eurooppalainen sivuliike, olette vakuutuksenottaja sekä AIG UK:ssa että AIG Europessa (jaettu vakuutus). 
Havainnollistaaksemme, kuinka vakuutuksenne siirtyy toimeenpanopäivänä (ja auttaaksemme vakuutuksesi ”sijaintiriskin” 
määrittämisessä), olemme laatineet vakuutuksenottajia varten vuokaavion, joka löytyy liitteestä 1. Mikäli teillä on 
kysymyksiä siitä, kuinka vakuutustanne tullaan käsittelemään, ottakaa yhteyttä puhelinpalveluumme tai kirjoittakaa meille 
tai lähettäkää meille sähköpostia alla kysymyksessä 40 annettuja yhteystietoja käyttäen.

10. Mitä jos vakuutussopimukseni kattaa riskejä sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että 
Euroopassa?
Kuten kysymyksen 9 vastauksessa selitettiin, jos vakuutussopimuksenne vakuuttaa riskejä sekä Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa että Euroopassa, eikä sitä ole myöntänyt AEL:n eurooppalainen sivuliike, vakuutuksenne jakautuu AIG 
UK:n ja AIG Europen välillä ja olet vakuutuksenottajana kummassakin yhtiössä. 

Jaettu vakuutus ei vaikuta olemassa olevan vakuutussopimuksenne ehtoihin, joita sovelletaan kokonaisuudessaan 
(yhdistettyinä) sekä AIG Europeen että AIG UK:hon. Tämä tarkoittaa sitä, että lukuun ottamatta oikeuttanne käyttää 
rahoituspalvelujen korvausjärjestelmää ja mahdollisuuttanne valittaa erimielisyyksistä Yhdistyneen kuningaskunnan 
oikeusasiamiehelle, jotka tulevat muuttumaan jaetun vakuutuksesi eurooppalaisen vakuutuksen osalta (ks. lisätietoja 
alta kysymyksistä 19–21), teillä on edelleen samat oikeudet, edut ja velvollisuudet ja teitä koskevat edelleen samat 
ehdot vakuutuksenne osalta (mukaan lukien sovellettavat korvausrajat). Ainoa muutos vakuutussopimuksenne ehtoihin 
on AIG UK:n (Yhdistyneen kuningaskunnan riskien kohdalla) ja AIG Europen (Euroopan riskien kohdalla) vaihtuminen 
vakuutuksenantajiksi AEL:n sijaan.
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11. Missä AIG UK sijaitsee?
AIG UK on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja tulee toimimaan osoitteessa The AIG Building, 58 Fenchurch 
Street, London (sama pääkonttori Lontoossa, jossa AEL tällä hetkellä toimii). AIG UK:n toimiluvan myöntää PRA ja 
sen toimintaa säätelee PRA ja FCA. AIG UK on AIG-konserniin kuuluva yhtiö, ja se tulee toimimaan AIG-konsernin 
uutena vakuutusyhtiönä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja tarjoamaan vakuutustuotteita ja -ratkaisuja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, kuten AEL teki aiemmin. Samat tiimit jatkavat asiantuntevaa vakuutusten myöntämistä sekä 
korvausvaatimusten käsittelyä kuin nytkin, ja meidän yhteystietomme säilyvät samoina. 

12. Missä AIG Europe sijaitsee?
AIG Europe on rekisteröity Luxemburgissa ja tulee toimimaan Luxemburgin kaupungin pääkonttorissa, jonka osoite 
on 10b Rue des Merovingiens, Bertrange, L-8070 Luxembourg. AIG Europen toimiluvan on myöntänyt Luxemburgin 
valtionvarainministeri, ja sen toimintaa sääntelee Commissariat aux Assurances (CAA  ). AIG Europe on AIG-konserniin 
kuuluva yhtiö, ja se tulee toimimaan AIG-konsernin uutena vakuutusyhtiönä Euroopassa ja tarjoamaan vakuutustuotteita ja 
-ratkaisuja Manner-Euroopassa, kuten AEL teki aiemmin. Samat tiimit jatkavat asiantuntevaa vakuutusten myöntämistä sekä 
korvausvaatimusten käsittelyä kuin nytkin, ja meidän yhteystietomme säilyvät samoina.

13. Miksi AIG päätti sijoittaa uuden eurooppalaisen pääkonttorinsa Luxemburgiin?
AIG:n päätös sijoittaa uusi eurooppalainen pääkonttori Luxemburgiin tehtiin useiden syiden perusteella, kun mahdollisia 
sijainteja oli arvioitu perusteellisesti. Suurin osa AIG Europen vakuutustoiminnasta tulee keskittymään Manner-Eurooppaan, 
ja Luxemburgin maantieteellisen sijainti Euroopan markkinoiden sydämessä sijoittaa sen suoraan omien markkinoidemme 
keskipisteeseen. Luxemburg on Euroopan unionin keskeinen jäsen, sen talous on vakaa, ja vakuutustoimintaa sääntelevä 
viranomainen asiantunteva ja arvostettu. Lisäksi se on yleisen rahoitustoiminnan keskus. Kuten AEL:ään tällä hetkellä, myös 
AIG Europeen tullaan soveltamaan Solvenssi II -direktiivin mukaista sääntelykehystä, sellaisena kuin se on Luxemburgissa 
pantu täytäntöön. Tämä sääntelykehys tarjoaa vakuutuksenottajille korkean tason suojan.

14. En asu/toimi Yhdistyneessä kuningaskunnassa – vaikuttaako suunniteltu siirto minuun?
Kyllä. Suunniteltu siirto koskee kaikkia AEL:n vakuutuksia (mukaan lukien vakuutuksia Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 
ETA-alueella ja muualla maailmassa). Jos High Court -tuomioistuin hyväksyy suunnitellun siirron, sen päätös sitoo 
vakuutuksenottajia Englannin lainsäädännön nojalla, ja se tullaan yleisesti hyväksymään kaikilla muilla ETA:n 
lainkäyttöalueilla.

OSA B – MITÄ SUOJATOIMIA SUUNNITELLUN SIIRTOPROSESSIN 
YHTEYDESSÄ KÄYTETÄÄN?

15. Mitä suojatoimia suunnitellun siirtoprosessin yhteydessä käytetään?
Suunniteltuun siirtoon liittyvä oikeus- ja sääntelykehys pyrkii varmistamaan mm. sen, että vakuutuksenottajien edut turvataan 
ja ettei mihinkään AEL:n vakuutuksenottajien ryhmään kohdistu merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Osana suunniteltua 
siirtoa teidän eduistanne sekä kaikkien muiden vakuutuksenottajiemme eduista huolehditaan noudattamalla perusteellista 
arviointiprosessia, johon sisältyvät seuraavat toimenpiteet: 

• Riippumattoman asiantuntijan nimittäminen raportin laatijaksi High Court -tuomioistuimelle todennäköisistä 
vaikutuksista, joita suunnitellulla siirrolla on vakuutuksenottajiin.

• Mahdollisuuden tarjoaminen teille ja muille vakuutuksenottajille ja asianosaisille ilmaista suunniteltuun siirtoon liittyviä 
vastalauseita tai huolenaiheita joko High Court -tuomioistuimelle tai meille, jonka jälkeen ilmaistut huolenaiheet 
toimitetaan PRA:n, FCA:n ja riippumattoman asiantuntijan sekä High Court -tuomioistuimen tietoon. 

• Tiivis yhteistyö PRA:n ja FCA:n kanssa, jotka myös toimittavat suunniteltua siirtoa koskevan raportin High Court -tuomioistuimelle. 
• Suunnitellun siirron hyväksyntä High Court -tuomioistuimen toimesta. 

High Court -tuomioistuin hyväksyy suunnitellun siirron vain siinä tapauksessa, että se katsoo sen olevan kaikin tavoin 
asianmukainen. High Court -tuomioistuin tulee huomioimaan riippumattoman asiantuntijan mielipiteen, suunnitellun siirron 
piiriin kuuluvien vakuutuksenottajien ilmaisemat huolenaiheet ja mielipiteet sekä PRA:n ja FCA:n näkemykset. 

Asianmukaisille kansallisille vakuutustoiminnan valvontaviranomaisille niissä ETA-maissa, joissa AEL on vakuuttanut riskejä, 
ilmoitetaan suunnitellusta siirrosta osana lakisääteistä ja säädännöllistä hyväksyntäprosessia.
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16. Mikä on riippumaton asiantuntija, kuka hän on ja mikä hänen roolinsa on?
Riippumaton asiantuntija on vakuutusasiantuntija, joka laatii High Court -tuomioistuimelle raportin todennäköisistä 
vaikutuksista, joita suunnitellulla siirrolla on vakuutuksenottajiin. Riippumattoman asiantuntijan on oltava riippumaton 
AEL:stä, AIG UK:sta ja AIG Europesta sekä myös PRA:sta ja FCA:sta. 

Willis Towers Watsonin Steve Mathews, joka on Institute and Faculty of Actuaries -instituutin jäsen, on nimitetty 
riippumattomaksi asiantuntijaksi suunnitellun siirron osalta. PRA on FCA:ta konsultoituaan hyväksynyt hänen nimityksensä.
 
Riippumaton asiantuntia arvioi suunnitellun siirron ehdot. Hänen raporttinsa on puolueeton ja perustuu ehdotusten sekä 
AEL:n, AIG UK:n ja AIG Europen liiketoiminnan perusteelliseen tarkasteluun.

17. Mitä riippumattoman asiantuntijan raportissa sanotaan?
Järjestelyä koskeva esite sisältää yhteenvedon riippumattoman asiantuntijan raportista. Riippumaton asiantuntija on 
katsonut, että 

• suunniteltu siirto ei aiheuta merkittävää haittaa vakuutuksenottajille
• suunniteltu siirto ei vaikuta merkittävästi vakuutuksenottajien sopimusperusteisten oikeuksien turvaamiseen eikä 

vakuutuksenottajille tarjottuihin palvelutasoihin. 

Riippumaton asiantuntija on myös raporttinsa kohdassa 10 huomioinut vakuutuksenottajaa koskevan sääntelyjärjestelmän 
muutoksen ja arvioinut, ettei sillä ole vakuutuksenottajiin merkittävästi haitallista vaikutusta. Myös me olemme ottaneet 
tämän huomioon ja olemme samaa mieltä riippumattoman asiantuntijan arvion kanssa.

Lisätietoja siitä, kuinka saatte kopion riippumattoman asiantuntijan koko raportista, saatte kysymyksestä 40.

18. Mitkä AIG UK:ta ja AIG Europea koskevat vakavaraisuus- ja pääomavaatimukset tulevat olemaan?
Euroopan unioni (EU) on laatinut vakuutusyhtiöitä koskevat vakavaraisuusvaatimukset, jotka tunnetaan nimellä ”Solvenssi 
II” ja joiden tarkoitus on harmonisoida EU:n vakuutustoiminnan sääntelyä ja parantaa asiakkaiden turvaa. Direktiivi pantiin 
täytäntöön 1. tammikuuta 2016, ja se koskee kaikkia vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöitä, joiden kotipaikka on EU:n 
alueella. Sen vuoksi se koskee tällä hetkellä AEL:ää ja tulee koskemaan AIG Europea ja AIG UK:ta välittömästi suunnitellun 
siirron toteuduttua. Brexitin jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta saattaa ottaa käyttöön toisen vakavaraisuusjärjestelmän, 
joka sitten koskisi AIG UK:ta. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole annettu mitään tietoja, jotka viittaisivat siihen, että Yhdistynyt 
kuningaskunta ottaisi käyttöön muun vakavaraisuusjärjestelmän nykyisen Solvenssi II:n sijaan.

19. Mikä on rahoituspalvelujen korvausjärjestelmä (Financial Services Compensation Scheme, FSCS), 
ja vaikuttaako suunniteltu siirto mahdollisuuksiini käyttää FSCS-järjestelmää?
FSCS on Yhdistyneen kuningaskunnan lakisääteinen järjestelmä, jota rahoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan 
rahoituspalveluala, joka myöntää rahallista korvausta siihen oikeutetuille vakuutuksenottajille, mikäli PRA:n tai FCA:n 
valtuuttama vakuutusyhtiö on maksukyvytön. AEL:n vakuutuksenottajat, jotka täyttävät sovellettavien sääntöjen 
kelpoisuuskriteerit, voivat tällä hetkellä käyttää FSCS-järjestelmää.

Suunniteltu siirto saattaa tarkoittaa sitä, että menetätte FSCS-järjestelmään perustuvan turvanne olemassa olevan 
vakuutuksenne osalta. Tämä riippuu siitä, onko vakuutuksenne UK-vakuutus, eurooppalainen vakuutus vai jaettu vakuutus, 
kuten alla on selitetty: 

• Jos teillä on UK-vakuutus (joka siirretään AIG UK:lle), FSCS kattaa vakuutussopimukseenne perustuvat 
korvausvaatimukset myös suunnitellun siirron jälkeen. 

• Jos teillä on eurooppalainen vakuutus (joka siirretään AIG Europelle), FSCS kattaa sellaiset vakuutussopimukseesi 
perustuvat korvausvaatimukset, jotka on tehty ennen suunniteltua siirtoa, mutta FSCS ei kata mitään 
korvausvaatimuksia, jotka on tehty suunnitellun siirron päivämäärän jälkeen. Lisätietoja FSCS-turvan menetyksen 
vaikutuksista saat kysymyksestä 20.

• Jos teillä on jaettu vakuutus, FSCS kattaa edelleen suunnitellun siirron päivämäärän jälkeen korvausvaatimukset, 
jotka kuuluvat vakuutussopimuksenne siihen osaan, joka siirretään AIG UK:lle. FSCS ei kata suunnitellun siirron 
päivämäärän jälkeen mitään korvausvaatimuksia, jotka on tehty vakuutussopimuksesi eurooppalaisen osan 
perusteella. Lisätietoja FSCS-turvan menetyksen vaikutuksista saat kysymyksestä 20.  

Lisätietoja vakuutuskorvausjärjestelmistä saatte riippumattoman asiantuntijan raportista (ks. kysymyksestä 40, kuinka saatte 
kopion itsenäisen asiantuntijan raportista). 
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20. Minkälainen vaikutus FSCS-turvan menettämisellä on eurooppalaisiin vakuutussopimuksiin?
FSCS (kuten kysymyksessä 19 on kuvattu) tarjoaa rahallisen korvauksen siihen oikeutetuille vakuutuksenottajille, mikäli 
britannialainen vakuutusyhtiö on maksukyvytön. Luxemburgissa, jossa AIG Europe on rekisteröity, ei ole lakisääteistä 
korvausjärjestelmää, mutta sillä on muita sääntöjä (jotka perustuvat samoihin periaatteisiin kuin Yhdistyneen 
kuningaskunnan vastaavat), joiden tarkoituksena on suojella vakuutuksenottajia tilanteessa, jossa luxemburgilainen 
vakuutusyhtiö on maksukyvytön. Näiden sääntöjen on tarkoitus vähentää vakuutuksenottajien tarvetta hakea korvauksia 
FSCS:ää vastaavilta järjestelmiltä, mutta ne eivät tarjoa samanlaista turvaa kuin FSCS. Lisäksi vakuutuksenottajat, joilla on 
joissakin Euroopan maissa sijaitsevien paikallisten sivuliikkeiden kautta myönnetyt eurooppalaiset vakuutukset, voivat ehkä 
käyttää kyseisen maan kansallista vakuutuskorvausjärjestelmää.

Riippumaton asiantuntija on katsonut, ettei suunnitellulla siirrolla tule olemaan eurooppalaisen vakuutuksen omaaviin 
vakuutuksenottajiin merkittäviä haitallisia vaikutuksia, vaikka FSCS-turva menetetäänkin. Lisäksi riippumaton asiantuntija 
on raportissaan todennut, että mahdollisuus sille, että AIG Europesta tulisi maksukyvytön suunnitellun siirron jälkeen, 
on epätodennäköinen. Riippumattoman asiantuntijan raportti sisältää lisätietoja vakuutuksenottajien turvallisuudesta 
suunnitellun siirron jälkeen, mukaan lukien arviot suunnitellun siirron vaihtoehtoisista rakenteista. 

21. Mikä on Financial Ombudsman Service (Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusasiamies), 
ja vaikuttaako suunniteltu siirto mahdollisuuksiini käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan 
oikeusasiamiehen palveluita?
Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusasiamies tarjoaa henkilöille maksuttoman, riippumattoman palvelun erimielisyyksien tai 
valitusten ratkaisemiseen vakuuttajien kanssa, jotka myöntävät tai hallinnoivat vakuutuksia Yhdistyneestä kuningaskunnasta 
käsin. AEL:n vakuutuksenottajat, jotka täyttävät sovellettavien sääntöjen kelpoisuuskriteerit, voivat tällä hetkellä käyttää 
Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusasiamiehen tarjoamia palveluita. Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusasiamies voi 
tehdä vakuutusyhtiöitä sitovia päätöksiä.

Suunniteltu siirto saattaa vaikuttaa mahdollisuuteenne viedä erimielisyyksiä tai valituksia Yhdistyneen kuningaskunnan 
oikeusasiamiehen käsiteltäviksi olemassa olevan vakuutuksenne osalta. Tämä riippuu siitä, onko vakuutuksenne suunnitellun 
siirron jälkeen UK-vakuutus, eurooppalainen vakuutus vai jaettu vakuutus, kuten alla on selitetty: 

• Jos teillä on UK-vakuutus, teillä on jatkossakin mahdollisuus käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusasiamiehen 
palveluita vakuutuksenne osalta.

• Jos teillä on eurooppalainen vakuutus, teillä olisi tällä hetkellä mahdollisuus käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan 
oikeusasiamiehen palveluita, jos AIG on myöntänyt vakuutuksenne Yhdistyneessä kuningaskunnassa muualla 
ETA-alueella olevalle vakuutuksenottajalle tai jos AIG on myöntänyt vakuutuksenne ETA-alueella Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa olevalle vakuutuksenottajalle, yli maiden rajojen. Siirron jälkeen, ja mikäli olette vakuutuksenottaja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vakuutuksenne on myöntänyt AEL:n eurooppalainen sivuliike maiden rajojen 
yli, teillä on yhä mahdollisuus käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusasiamiehen palveluita olemassa olevien 
vakuutusten osalta. Kaikki tällaiset vakuutuksenottajat voivat myös kääntyä maksutta Luxemburgin kansallisen 
kuluttaja-asiamiehen (National Consumer Ombudsman Service of Luxembourg, NCOSL), Luxemburgin 
vakuutussovittelijan (Luxembourg Insurance Mediator, LIM) ja Luxemburgin vakuutusvalvojan, eli CAA:n puoleen, 
jonka yksi tehtävä on vastaanottaa ja tutkia vakuutuksenottajien ja muiden asianosaisten tekemiä valituksia (NCOSL, 
LIM ja CAA muodostavat yhdessä Luxemburgin oikeusasiamiesjärjestelmän [Lux Ombudsman Regime]). Vaikka 
Luxemburgin oikeusasiamiesjärjestelmän toiminta eroaa Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusasiamiehen toiminnasta 
(esim. Luxemburgin oikeusasiamiesjärjestelmä ei salli vakuuttajia sitovien päätösten tekemistä), kummankin tarkoitus 
on ohjata ja ratkaista vakuutuksenottajien ilmoittamia erimielisyyksiä. Tämän lisäksi, jos teillä on eurooppalainen 
vakuutus, suunniteltu siirto ei vaikuta oikeuteenne käyttää oman maanne oikeusasiamiehen palveluita. Riippumaton 
asiantuntija on muiden seikkojen lisäksi arvioinut myös tätä asiaa ja katsonut, ettei suunnitellulla siirrolla tule olemaan 
eurooppalaisen vakuutuksen omaaviin vakuutuksenottajiin merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

• Jos teillä on eurooppalainen vakuutus, joka myönnettiin Yhdistyneestä kuningaskunnasta rajojen yli ETA-alueelle, 
teillä on, huolimatta vakuutuksenne siirrosta AIG Europeen, yhä oikeus käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan 
oikeusasiamiehen palveluita niiden toimien osalta, joita ennen siirtoa suoritettiin (tai jätettiin suorittamatta) Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta käsin vakuutukseenne liittyen. Jos vakuutuksenne on siirron jälkeen AIG Europella ETA-alueella, 
teillä ei ole oikeutta käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusasiamiehen palveluita kyseisen vakuutuksen kohdalla, 
mutta voitte sen sijaan vapaasti käyttää NCOSL:n ja LIM:n palveluita, ja olemassa oleva oikeutenne käyttää soveltuvia 
kansallisia riidanratkaisupalveluita kussakin jäljellä olevassa ETA-maassa säilyy ennallaan.

• Jos teillä on jaettu vakuutus, teillä on jatkossakin mahdollisuus käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusasiamiehen 
palveluita vakuutuksenne UK-vakuutuksen osalta. Voitte käyttää sekä Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusasiamiehen 
palveluita (niiden toimien osalta, joita suoritetaan Yhdistyneestä kuningaskunnasta käsin vakuutukseesi liittyen) sekä 
Luxemburgin oikeusasiamiesjärjestelmän palveluita vakuutuksenne eurooppalaiseen osaan liittyen.
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OSA C – HYVÄKSYNTÄPROSESSI

23. Milloin ja missä suunniteltua siirtoa koskeva High Court -tuomioistuimen käsittely pidetään?
High Court -tuomioistuimen käsittely, jossa suunniteltua siirtoa arvioidaan ja jossa – sen ollessa kaikin puolin asianmukainen – se 
hyväksytään, on sovittu pidettäväksi 18. lokakuuta 2018 Lontoossa. High Court -tuomioistuimen käsittely pidetään osoitteessa 
Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL. Kaikki, jotka haluavat osallistua käsittelyyn, voivat tarkistaa 
tiedot osoitteessa www.aig.com/brexit olevalta verkkosivustoltamme (järjestelyn verkkosivusto), jota päivitetään, jos 
käsittelyn päivämäärä muuttuu. Tarkistakaa verkkosivusto säännöllisesti  
päivitysten varalta.

24. Mitä High Court -tuomioistuimen käsittelyssä tapahtuu?
High Court -tuomioistuin harkitsee, hyväksyykö se suunniteltua siirtoa. AEL:n oikeudelliset edustajat kertovat ehdotuksista ja 
annetuista ilmoituksista sekä vakuutuksenottajilta ja muilta asianosaisilta saaduista vastauksista. 

Ennen suunnitellun siirron hyväksymisestä päättämistä High Court -tuomioistuin huomioi riippumattoman asiantuntijan, 
PRA:n ja FCA:n näkemykset sekä vakuutuksenottajilta ja muilta asianosaisilta saadut vastaukset. Päätöstä tehdessään High 
Court -tuomioistuin arvioi, vahingoittaako suunniteltu siirto vakuutuksenottajien etuja merkittävällä tavalla. High Court 
-tuomioistuin käyttää apunaan riippumattoman asiantuntijan sekä PRA:n ja FCA:n näkemyksiä. 

Suunniteltua siirtoa harkitessaan High Court -tuomioistuin huomioi myös sulautumisen. Sulautuminen edellyttää erillisiä 
oikeudellisia muodollisuuksia osan VII prosessia varten ja, mikäli High Court -tuomioistuin katsoo, että sulautumisen 
osapuolet (eli AEL ja AIG Europe) ovat täyttäneet nämä muodollisuudet, se myöntää todistuksen asian vahvistamiseksi. 
Kun tämä todistus on saatu, osapuolet voivat Luxemburgin lainsäädännön nojalla hakea sulautumisen toimeenpanoa. Sekä 
sulautumisen että suunnitellun siirron odotetaan tulevan voimaan 1. joulukuuta 2018.

25. Voinko äänestää suunnitellusta siirrosta?
Vakuutustoiminnan siirtoon ei liity äänestysmenettelyitä, eikä teidän tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin suunniteltuun 
siirtoon liittyen. Jos High Court -tuomioistuin hyväksyy suunnitellun siirron, kaikki asianomaiset vakuutussopimukset 
siirtyvät automaattisesti AIG UK:lle ja/tai AIG Europelle. Teillä on kuitenkin oikeus vastustaa suunniteltua siirtoa ja ilmaista 
vastalauseenne High Court -tuomioistuimelle. Lisätietoja siitä, mitä teidän tulee tehdä, jos haluatte vastustaa suunniteltua 
siirtoa, saatte kysymyksestä 26.

26. Kuinka voin vastustaa suunniteltua siirtoa, tuoda esiin huolenaiheita tai esittää mielipiteitä?
Jos teillä on kommentteja tai kysymyksiä, tai teistä tuntuu, että suunniteltu siirto saattaisi vaikuttaa teihin haitallisesti, 
ottakaa yhteyttä liitteessä 2 olevassa taulukossa ilmoitettuun puhelinpalvelumme numeroon, niin yritämme auttaa teitä. 
Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin, klo 9.00–17.00 (yleisiä vapaapäiviä lukuun ottamatta). Kirjaamme 
huolenaiheenne ja välitämme ne PRA:lle, FCA:lle, riippumattomalle asiantuntijalle ja High Court -tuomioistuimelle. 
Vaihtoehtoisesti voitte kirjoittaa meille osoitteeseen AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, 
United Kingdom tai lähettää sähköpostia osoitteeseen aigbrexit@aig.com.

Siitä riippumatta, otatteko meihin ensin yhteyttä vai ette, teillä on seuraavat oikeudet: 

• Tehdä kirjallisia huomautuksia ja/tai saapua High Court -tuomioistuimen käsittelyyn henkilökohtaisesti.
• Pyytää oikeudellista edustajaa saapumaan High Court -tuomioistuimen käsittelyyn ja esittämään asia puolestasi. 

Vaikka teidän ei tarvitse ottaa meihin yhteyttä, ennen kuin käytätte edellä mainittuja oikeuksianne, pyydämme teitä 
kuitenkin tekemään niin, jotta saamme mahdollisuuden ymmärtää huolenaiheesi ja keskustella niistä suoraan teidän 

Lisätietoja oikeusasiamiehen palveluista saatte riippumattoman asiantuntijan raportista (ks. kysymyksestä 40, kuinka saatte 
kopion itsenäisen asiantuntijan raportista).

22. Arvioivatko FCA ja PRA suunnitellun siirron?
Kyllä. Sekä PRA:lla että FCA:lla on oikeus tehdä kirjallisia ja suullisia huomautuksia High Court -tuomioistuimelle. Tähän 
kuuluu myös suunniteltua siirtoa koskeviin PRA:n ja FCA:n näkemyksiin perustuvien raporttien toimittaminen High Court 
-tuomioistuimelle, joka huomioi raportit tehdessään päätöksiä siitä, ovatko suunnitellun siirron ehdot oikeudenmukaiset 
ja suojellaanko vakuutuksenottajien etuja. FCA:n ja PRA:n suorittaman arvion ei tule korvata asiakkaan arviota siitä, 
kuinka suunniteltu siirto saattaa häneen vaikuttaa. Lopullisen päätöksen suunnitellun siirron sallimisesta tekee High Court 
-tuomioistuin. 
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OSA D – MITÄ SE TARKOITTAA VAKUUTUSSOPIMUKSENI 
HALLINNOINNIN KANNALTA?

29. Vaikuttaako vakuutusyhtiön vaihtuminen vakuutukseni uusimiseen tai vakuutukseen, jota olen 
nyt ostamassa?
Jos hankitte uuden vakuutuksen tai uusitte olemassa olevan vakuutuksenne ennen toimeenpanopäivää (jonka 
odotetaan olevan 1. joulukuuta 2018), vakuutuksen myöntää yhä AEL. Jos säilytätte, uusitte tai hankitte vakuutuksen 
toimeenpanopäivänä tai sen jälkeen, vakuutuksen myöntää AIG UK ja/tai AIG Europe, riippuen siitä, onko teillä UK-
vakuutus, eurooppalainen vakuutus vai jaettu vakuutus (lisätietoja siitä, onko vakuuttajanne AIG UK ja/tai AIG Europe, 
saatte kysymyksistä 9 ja 10).

30. Aiheuttaako suunniteltu siirto muutoksia vakuutussopimukseni vakuutusturvaan?
Ei. Vakuutusturvanne ei muutu suunnitellun siirron myötä. Vakuutusyhtiön muutos ei vaikuta miltään osin ostamanne 
vakuutuksen nykyiseen vakuutusturvaan, eikä se vaikuta mahdollisuuteenne tehdä korvausvaatimus. Nykyinen 
vakuutuksenne säilyy voimassa suunnitellun siirron jälkeen.

31. Pitääkö teidän myöntää nykyinen vakuutukseni uudestaan ja lähettää minulle uusi vakuutuskirja?
Ei. Emme tee mitään muutoksia nykyisen vakuutuksenne asiakirjoihin tai laadi teille uutta vakuutuskirjaa. Vakuutusturvanne 
jatkuu, teidän ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. 

32. Onko vakuutusmeklarini tietoinen näistä muutoksista (soveltuessa)?
Kyllä. Olemme soveltuvin osin ilmoittaneet muutoksista vakuutusedustajillemme ja -meklareillemme. He tietävät, ettei 
suunnitellulla siirrolla ole vaikutuksia liikesuhteeseen heidän kanssaan tai teidän kanssanne. 

33. Nousevatko nykyisen vakuutukseni vakuutusmaksut suunnitellun siirron myötä?
Eivät. Suunniteltu siirto itsessään ei aiheuta mitään muutoksia olemassa olevan vakuutuksenne vakuutusmaksuihin.

34. Maksan vakuutusmaksuni suoraveloituksena. Onko minun tehtävä uusi suoraveloitusvaltakirja? 
Jos suoritatte maksun meille automaattisesti pankkitilinne kautta, tällä muutoksella ei ole vaikutuksia maksuaikatauluun tai 
-menettelyyn, eikä teidän tarvitse myöskään tehdä uutta maksutoimeksiantoa. Ainoa muutos, jonka saatatte huomata, on 
tiliotteessanne näkyvän yhtiön nimen muuttuminen uuden vakuuttajan mukaiseksi: 

• AIG UK, jos teillä on UK-vakuutus
• AIG Europe, jos teillä on eurooppalainen vakuutus.

35. Hoitavatko vakuutustani samat henkilöt?
Kyllä. Kaikki yhteystiedot ja asiakaspalvelun puhelinnumerot säilyvät samoina.

kanssanne. Ilmoittakaa sen vuoksi meille mahdollisimman nopeasti kirjoittamalla edellä annettuun osoitteeseen 
tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen aigbrexit@aig.com, ja mieluiten vähintään 5 päivää ennen High Court 
-tuomioistuimen käsittelyä 18. lokakuuta 2018. Välitämme kaikki saamamme lausumat PRA:n, FCA:n, riippumattoman 
asiantuntijan ja High Court -tuomioistuimen tietoon.

27. Milloin suunniteltu siirto toteutuu ja kuinka tiedän, että se on tapahtunut?
Jos High Court -tuomioistuin hyväksyy suunnitellun siirron, ilmoitamme asiasta järjestelyn verkkosivustolla pian High Court 
-tuomioistuimen käsittelyn jälkeen 18. lokakuuta 2018. Mikäli High Court -tuomioistuin antaa hyväksyntänsä, suunnitellun 
siirron ja sulautumisen odotetaan tulevan voimaan 1. joulukuuta 2018. Jos aikatauluun tulee muutoksia, ne näkyvät 
järjestelyn verkkosivustolla.
 
Myös Euroopan laajuisessa sanomalehdessä julkaistaan ilmoitus, jolla vakuutuksenottajille ilmoitetaan, että suunniteltu 
siirto on hyväksytty.

28. Kuka maksaa suunnitellun siirron?
AEL vastaa kaikista kuluista ja kustannuksista, joita suunniteltu siirto aiheuttaa, mukaan lukien riippumattoman asiantuntijan 
palkkiot, asianajokulut ja PRA:n ja FCA:n perimät maksut.
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OSA E – LISÄTIETOJA

40. Mistä saan lisätietoja?
Olemme liittäneet mukaan järjestelyä koskevan esitteen, joka auttaa teitä ymmärtämään suunniteltua siirtoa. Voitte saada 
lisätietoja myös järjestelyn verkkosivustolta, josta löydätte suunnitellun siirron täydelliset ehdot sekä riippumattoman 
asiantuntijan raportin kokonaisuudessaan. 

Voitte myös pyytää maksuttomia kopioita suunniteltua siirtoa koskevista asiakirjoista järjestelyn verkkosivuston kautta tai ottamalla 
meihin yhteyttä käyttämällä alla annettuja yhteystietoja. Voitte soittaa palvelunumeroomme käyttämällä tämän asiakirjan 
liitteessä 2 ilmoitettuja maakohtaisia puhelinnumeroita. Vaihtoehtoisesti voitte kirjoittaa meille osoitteeseen AIG Brexit Team, 
58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, United Kingdom tai lähettää sähköpostia osoitteeseen aigbrexit@aig.com. Kirjaamme 
huolenaiheenne ja välitämme ne PRA:lle, FCA:lle, riippumattomalle asiantuntijalle ja High Court -tuomioistuimelle. 

Kaikki suunniteltua siirtoa koskevat tulevat päivitykset julkaistaan järjestelyn verkkosivustolla, myös mahdolliset muutokset 
High Court -tuomioistuimen käsittelyn päivämäärän sekä kopiot riippumattoman asiantuntijan mahdollisesti laatimista 
lisäraporteista. Tarkistakaa verkkosivusto säännöllisesti päivitysten varalta.

Ymmärrämme, että teillä saattaa olla muitakin kysymyksiä tai huolenaiheita. Yhteystietomme eivät muutu suunnitellun siirron 
myötä, joten voitte yhä ottaa yhteyttä tavanomaiseen AIG:n yhteyshenkilöönne tai, soveltuessa, vakuutusmeklariinne 
kaikkien olemassa olevaan vakuutukseesi liittyvien kysymysten osalta.

41. Miksi olen saanut useamman kuin yhden kirjeen ja tietopaketin?
Jos teillä on useampi kuin yksi AEL:n vakuutus tai vakuutuksenne kattaa riskejä sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että 
Euroopassa, olette saattanut saada useamman kuin yhden tietopaketin. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa. 

42. En enää ole vakuutuksenottaja, joten miksi tämä koskee minua?
Joidenkin AEL:n myöntämien vakuutusten ehdot sallivat korvausvaatimusten tekemisen monta vuotta sen jälkeen, kun 
vakuutus on päättynyt. Vakuutuksenne ehdoista riippuen teillä saattaa yhä olla oikeus korvausvaatimuksen tekemiseen 
kyseisen vakuutuksen perusteella. Suunnitellun siirron jälkeen tällaiset korvausvaatimukset käsittelee AIG UK ja/tai AIG 
Europe, siitä riippuen, onko teillä UK-vakuutus, eurooppalainen vakuutus tai jaettu vakuutus (lisätietoja siitä, käsitteleekö 
korvaushakemuksesi AIG UK ja/tai AIG Europe, saatte kysymyksistä 9 ja 10).

43. Mitä jos haluan irtisanoa vakuutussopimukseni, koska en hyväksy muutoksia?
Suunniteltu siirto ei vaikuta mihinkään vakuutuksenne irtisanomista koskeviin nykyisiin oikeuksiinne.

36. Vakuutusyhtiön vaihdon odotetaan astuvan voimaan 1. joulukuuta 2018. Tuleeko siitä 
vakuutussopimukseni uusi uusimispäivä?
Ei. Vakuutuksenne uusimispäivä pysyy samana kuin ennen.

37. Vaikuttaako suunniteltu siirto tekemiini korvausvaatimuksiin tai mahdollisuuksiini tehdä 
korvausvaatimuksia tulevaisuudessa?
Ei. Nykyisessä korvausvaatimusten käsittelyssä tai korvausten maksuprosessissa ei tapahdu muutoksia. Korvausvaatimukset 
on tehtävä vakuutusehtojen mukaisesti. 

38. Mitä jos vakuutussopimukseeni perustuva korvausvaatimus on ratkaisematta tai  
oikeudellisten toimenpiteiden kohteena?
Nykyinen käytäntö ei muutu. Korvausvaatimukset on tehtävä vakuutusehtojen mukaisesti. Siirto ei muuta korvausvaatimusten 
käsittelyprosessia vakuutuksenottajien osalta, eikä korvausten maksuprosessi muutu.

Toimeenpanopäivän jälkeen AIG UK:sta ja/tai AIG Europesta (soveltuvin osin) tulee AEL:n sijaan asianosainen kaikissa 
vireillä olevissa, nykyisissä tai tulevissa oikeusprosesseissa.

39. Onko siirrolla vaikutuksia sopimustani ja/tai korvausvaatimustani koskevien tietojen käsittelyyn?
Sopimustenne ja/tai korvausvaatimuksenne siirto tarkoittaa, että tietojen käsittelyä hallinnoiva AIG-konsernin yhtiö 
(jota yleensä kutsutaan rekisterinpitäjäksi) muuttuu AEL:stä AIG UK:ksi ja/tai AIG Europeksi. Tietojenkäsittelyssämme ei 
tapahdu muita muutoksia, ja suojelemme niitä samalla tavalla kuin ennenkin. Lisätietoja siitä, kuinka AIG-konserni käyttää 
henkilötietoja, saatte osoitteesta www.aig.com/globalprivacy.
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44. Mitä jos suunniteltua siirtoa ei hyväksytä?
Jos High Court -tuomioistuin ei hyväksy suunniteltua siirtoa, vakuutuksenne ei siirry suunnitellun siirron mukaisesti. Jos 
suunniteltua siirtoa ei hyväksytä, annamme lisätietoja järjestelyn verkkosivustolla, joten suosittelemme, että tarkistatte sen 
päivitysten varalta ajoittain.

45. Mitä AIG tekee, jos Brexitin osalta ryhdytään siirtymäjärjestelyihin?
Seuraamme poliittista kehitystä tarkasti ja otamme muutokset huomioon, jos niissä määritetään tarkempi aikataulu ja 
rakenne Yhdistyneen kuningaskunnan tulevalle suhteelle Euroopan kanssa. Tähän mennessä emme ole havainneet 
sellaista kehitystä, joka edellyttäisi rakenneuudistussuunnitelmaamme tai suunniteltua siirtoa koskevia muutoksia. Tärkein 
tavoitteemme on varmistaa, että pystymme jatkamaan olemassa olevien vakuutuksenottajiemme palvelemista sekä uusien 
vakuutusten myöntämistä Euroopassa Brexitin jälkeen.

46. Miksi AIG on ryhtynyt tällaiseen rakenneuudistukseen Brexitin vuoksi? 
Palvellakseen vakuutuksenottajiaan AIG on paneutunut perusteellisesti Brexitistä johtuvaan rakenneuudistukseen, myös 
rakenneuudistuksen mekanismiin sekä kahden vakuutusyhtiön toimintamalliin (ts. AIG UK ja AIG Europe), jossa yksi 
sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja toinen Luxemburgissa. Olemme varmoja, että suunnitelmamme avulla voimme 
parhaiten varmistaa jatkuvuuden olemassa oleville vakuutuksenottajillemme sekä myöntää uusia vakuutuksia Euroopassa 
Brexitin jälkeen.
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Liite 1 – Vakuutuksenottajien vuokaavio, jonka avulla voitte määrittää, 
minne vakuutuksenne siirtyy.

Onko vakuutuksenne (tai sen osa) myönnetty AEL:n toimesta tai sen puolesta?

Onko vakuutuksenne myönnetty ETA-alueella tai Sveitsissä 
sijaitsevan AEL:n sivuliikkeen toimesta tai puolesta?

Kyllä 
Suunniteltu siirto koskee vakuutustanne

Kyllä 
Teillä on eurooppalainen vakuutus. 

AIG Europe on vakuuttajanne 
suunnitellun siirron jälkeen.

Vain ETA (Yhdistynyt 
kuningaskunta pois lukien) 

Teillä on eurooppalainen vakuutus. 
AIG Europe on vakuuttajanne 

suunnitellun siirron jälkeen.

Vain Yhdistynyt 
kuningaskunta ja/tai muu 

kuin ETA-alue 
Teillä on UK-vakuutus. AIG UK 
on vakuuttajanne suunnitellun 

siirron jälkeen.

Vakuutuksenne kattaa riskejä, jotka kuuluvat 
kahteen kategoriaan 

(lähimmät kaksi ruutua vasemmalla) 
Teillä on jaettu vakuutus. AIG UK ja AIG Europe (UK-

vakuutuksenne ja eurooppalaisen vakuutuksenne riskien 
osalta vastaavasti) ovat vakuutuksenantajianne suunnitellun 

siirron jälkeen.

Ei 
Missä vakuuttamanne riski sijaitsee?* 

Vakuutusyhtiöiden on huomattava, että jälleenvakuutukset siirtyvät AIG 
UK:lle riskin sijainnista riippumatta.

Ei 
Suunniteltu siirto ei koske vakuutustanne

AVAIN:
*Riskin sijainti riippuu useista seikoista. Alla on avuksenne yleinen (mutta ei täydellinen) yhteenveto näistä seikoista.

1) Jos vakuutuksenne koskee omaisuutta ja sen sisältöä (siinä määrin kuin sisältö voidaan vakuuttaa samalla 
vakuutuksella), silloin riskinne sijainti on yleensä sama kuin omaisuutenne sijainti (tai sijainti, jossa se normaalisti on) sinä 
päivänä, kun vakuutussopimuksenne solmittiin.

2) Jos vakuutuksenne koskee ajoneuvoa (lentokoneet, alukset ja moottoriajoneuvot), riskin sijainti saatetaan määrittää 
perustuen yhteen tai useampaan seuraavista kriteereistä: ajoneuvon fyysinen sijainti, ajoneuvon rekisteröintipaikka tai 
vakuutetun asuinpaikka tai sijoittautumispaikka.

3) Jos vakuutuksenne koskee muita riskejä (ts. ei omaisuutta tai ajoneuvoja), silloin (a) yksityishenkilön kohdalla riskin 
sijainti on yleensä alueella, jolla hänen asuinpaikkansa sijaitsee vakuutussopimuksen solmimispäivänä tai (b) yrityksen 
kohdalla riskisi sijainti on yleensä yrityksesi sijoittautumispaikka vakuutuksen solmimispäivänä. Yrityksen kohdalla ja 
vakuutuksen kattaessa useamman kuin yhden toimipaikan, jotka ovat eri alueilla, vakuutuksen riskillä on todennäköisesti 
useita sijainteja.

Liite 2 – Puhelinpalvelun yhteystiedot

MAA, JOSTA SOITETAAN MAKSUTON PUHELINNUMERO
Yhdysvallat 8336454339

Malta 80062519

Liechtenstein 0800110061

Kreikka 0080044142187

Romania 0800400986

Kroatia 0800988961

Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, 
Saksa, Unkari, Islanti, Italia, Irlanti, Latvia, Liettua, Luxemburg, 

Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, 
Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta

00800 244 244 29
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