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TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA EDELLYTTÄÄ 
VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI

Jos ette ole varma toimista, joihin teidän tulisi ryhtyä, pyytäkää neuvoa taloudelliselta neuvonantajaltanne, 
asianajajaltanne, kirjanpitäjältänne tai muulta ammattimaiselta neuvonantajalta, joka on hyväksytty vuonna 2000 
rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain (Financial Services and Markets Act 2000, FSMA) mukaisesti.

Tämä esite on tarkoitettu ainoastaan oppaaksi, eikä se ole oikeuksianne koskeva lopullinen ilmoitus. Vakuutuksellanne 
saattaa olla muita edunsaajia (esim. puolisot ja huollettavat). Kertokaa näille henkilöille tämän asiakirjan sisällöstä. 
Lisäkopioita tästä asiakirjasta on saatavilla ottamalla yhteyttä siirtäjään. 

Jos teillä on kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia tässä esitteessä, ottakaa meihin yhteyttä tavalliseen tapaan ilmoittamalla 
viitteemme ja (mahdollisen) vakuutussopimuksesi numeron. Yhteystiedot löytyvät tähän esitteeseen liitetystä kirjeestä.

Siirtoa koskevia tietoja on saatavilla myös verkkosivustoltamme osoitteesta www.aig.com/Brexit. Huomatkaa, että 
lainsäädäntö kieltää meitä, virkailijamme ja asiakaspalvelutiimimme mukaan lukien, antamasta taloudellisia neuvoja, mutta 
vastaamme suunnitellun siirron vaikutuksia koskeviin yleisiin kysymyksiin.
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1. MÄÄRITELMÄT

AIG: American International Group, Inc.

AIG-konserni: AIG ja sen kulloisetkin tytäryhtiöt, siirtäjä ja siirronsaajat mukaan lukien. 

Toimeenpanopäivä: 1. joulukuuta 2018.

ETA: Euroopan talousalue.

EU: Euroopan unioni.

Euroopan liiketoiminta: kaikki siirtäjän varat ja velat, paitsi Yhdistyneen kuningaskunnan liiketoiminta. 

Eurooppalainen direktiivi rajat ylittävästä sulautumisesta: tietyistä yhtiöoikeuden osa-alueista 14. päivänä 
kesäkuuta 2017 annettu direktiivi (EU) 2017/1132, jolla kumottiin ja kodifioitiin 26. lokakuuta 2005 annettu direktiivi 
2005/56/EY pääomayhtiöiden rajat ylittävistä sulautumisista 20. päivästä heinäkuuta 2017 alkaen, sellaisena kuin 
direktiivi on saatettu osaksi Luxemburgin lainsäädäntöä 10. päivänä elokuuta 1915 annetun Luxemburgin kauppalaissa 
pykälästä 1020-1 eteenpäin sekä sellaisena, kuin se on saatettu osaksi Englannin lainsäädäntöä rajat ylittävää 
sulautumista koskevissa yrityssäännöksissä (Companies [Cross-Border Mergers] Regulations 2007 [SI 2007/2974]). 

Siirto Euroopassa: Euroopan liiketoiminnan siirto siirronsaajalle Euroopassa. 

Siirronsaaja Euroopassa: AIG Europe SA, AIG-konsernin vakuutusalalla toimiva toimiluvan saanut tytäryhtiö, joka on 
rekisteröity Luxemburgissa rekisteröintinumerolla B218806.

FCA: finanssilaitosten menettelytapoja valvova Yhdistyneen kuningaskunnan viranomainen Financial Conduct Authority tai 
muu viranomainen, joka ajoittain suorittaa vakuutusyhtiöiden osalta vastaavia toimia, kuin FCA:lle on FSMA:ssa määritetty.

FSMA: rahoituspalveluista ja -markkinoista annettu laki (Financial Services and Markets Act 2000) yhdessä sen nojalla 
täytäntöön pantujen sääntöjen ja määräysten kanssa.

High Court -tuomioistuin: Englannin ja Walesin High Court -tuomioistuin.

Riippumaton asiantuntija: Willis Towers Watsonin Steve Mathews, jonka nimityksen PRA on hyväksynyt.

Oikeudellinen ilmoitus: suunniteltua siirtoa koskeva virallinen ilmoitus. 

Sulautuminen: suunniteltu rajat ylittävä sulautuminen, jossa siirtäjä sulautuu siirronsaajaan Euroopassa rajat ylittävää 
sulautumista koskevan eurooppalaisen direktiivin mukaisesti.

PRA: Yhdistyneen kuningaskunnan viranomainen Prudential Regulation Authority tai muu viranomainen, joka ajoittain 
suorittaa vakuutusyhtiöiden osalta vastaavia toimia, kuin PRA:lle on rahoituspalveluista ja -markkinoista annetussa laissa 
(Financial Services and Markets Act 2000, FSMA) määritetty.

Siirtojärjestely: FSMA:n osan VII mukainen vakuutustoiminnan siirtojärjestely siirtoa varten Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja Euroopassa.

Järjestelyraportti: FSMA:n kohdan 109 mukainen riippumattoman asiantuntijan raportti siirtojärjestelystä.

Siirronsaajat: siirronsaaja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja siirronsaaja Euroopassa.

Siirto: Yhdistyneen kuningaskunnan liiketoiminnan siirto Yhdistyneen kuningaskunnan siirronsaajalle sekä Euroopan 
liiketoiminnan siirto siirronsaajalle Euroopassa. 

Siirtäjä: AIG Europe Limited.

UK: Ison-Britannian ja Pohjois- Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

Yhdistyneen kuningaskunnan liiketoiminta: Siirtäjän varat ja velat, jotka koostuvat vakuutussopimuksista 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja niihin liittyvistä varoista ja veloista, ja jotka siirtojärjestelyssä siirretään siirronsaajalle 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Vakuutukset Yhdistyneessä kuningaskunnassa: (a) se osa siirtäjän myöntämästä tai sen puolesta myönnetystä 
vakuutuksesta, joka liittyy riskiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa; (b) se osa siirtäjän myöntämästä tai sen puolesta 
myönnetystä vakuutuksesta, joka liittyy riskiin ETA-alueen ulkopuolella ja (c) siirtäjän myöntämät tai sen puolesta myönnetyt 
jälleenvakuutukset, joita siirtäjä ei ole myöntänyt minkään sivuliikkeensä kautta tai puolesta.

Siirto Yhdistyneessä kuningaskunnassa: Yhdistyneen kuningaskunnan liiketoiminnan siirto siirronsaajalle 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
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2.1 Johdanto
Aiomme siirtää siirtäjän vakuutustoiminnan kokonaisuudessaan siirronsaajille. Kummatkin siirronsaajat kuuluvat AIG-
konserniin. Suunniteltuun siirtoon kuuluvat seuraavat:

i. siirto Yhdistyneessä kuningaskunnassa
ii. siirto Euroopassa.

Suunniteltu siirto on osa AIG:n rakenneuudistusta, johon AIG on ryhtynyt Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten 
päätettyä erota EU:sta (”Brexit). Yhdistynyt kuningaskunta aikoo Brexitistä johtuen erota EU:sta 29. maaliskuuta 2019. 
Olemme ryhtyneet tässä esitteessä kuvattuihin toimenpiteisiin, jotta voisimme varmistaa pystyvämme jatkamaan olemassa 
olevien vakuutuksenottajiemme palvelemista sekä uusien vakuutusten myöntämistä ETA-alueella ja Sveitsissä Brexitin 
jälkeen. 

Kohdassa 2 esitetään yhteenveto suunnitellun siirron keskeisistä seikoista, jotka on määritetty siirtojärjestelyssä, sekä 
annetaan muutoksia koskevia lisätietoja. Olkaa ystävällinen ja lukekaa se huolellisesti. 

2.2 Toimeenpanopäivä
Suunniteltu siirto edellyttää, että High Court -tuomioistuin tekee FSMA:n osan VII mukaisen päätöksen ja että sulautuminen 
hyväksytään rajat ylittävää sulautumista koskevan eurooppalaisen direktiivin mukaisesti. Jos päätös tehdään ja 
sulautuminen hyväksytään, siirto ja sulautuminen astuvat voimaan 1. joulukuuta 2018 lähtien. 

2.3 Oikeudellinen prosessi
Suunniteltuun siirtoon kuuluvat seuraavat:

a)  Siirto Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka toteutetaan käyttämällä siirtojärjestelyä, joka jätetään High 
Court -tuomioistuimen hyväksyttäväksi FSMA:n osan VII mukaisesti.

b)  Siirto Euroopassa, joka toteutetaan käyttämällä yhdistettyä siirtojärjestelyä, joka jätetään High Court 
-tuomioistuimen hyväksyttäväksi FSMA:n osan VII mukaisesti ja johon kuuluu myös rajat ylittävää sulautumista 
koskevan eurooppalaisen direktiivin mukainen sulautumisprosessi. 

Suunnitellun siirron täytäntöönpanemiseksi vaadittu oikeudellinen prosessi edellyttää myös, että riippumaton asiantuntija 
nimitetään laatimaan raportti todennäköisistä vaikutuksista, joita suunnitellulla siirrolla on vakuutuksenottajiin. Willis Towers 
Watsonin Steve Mathews on nimitetty riippumattomaksi asiantuntijaksi tämän siirtojärjestelyn osalta. Reportissaan riippumaton 
asiantuntija on tullut siihen johtopäätökseen, että suunniteltu siirto ei aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia millekään 
vakuutuksenottajien ryhmälle. Yhteenveto riippumattoman asiantuntijan raportista löytyy tämän esitteen kohdasta 3. 

Englannin lainsäädäntö edellyttää, että suunniteltua siirtoa koskeva oikeudellinen ilmoitus lähetetään kaikille asianosaisille 
vakuutuksenottajille, ellei luopumista tällaisesta oikeudellisesta ilmoituksesta myönnetä, ja että kyseisestä oikeudellisesta 
ilmoituksesta tiedotetaan tietyissä julkaisuissa. Tämä suunniteltua siirtoa koskeva oikeudellinen ilmoitus esitetään 
tämän esitteen kohdassa 4. Kyseinen oikeudellinen ilmoitus julkaistaan myös tietyissä julkaisuissa, joihin kuuluvat kaksi 
kansallista sanomalehteä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä niissä ETA-alueen maissa, joissa siirtäjä on harjoittanut 
vakuutustoimintaa. 

2. YHTEENVETO JÄRJESTELYSTÄ

Siirronsaaja Yhdistyneessä kuningaskunnassa: American International Group UK Limited, AIG-konsernin 
vakuutusalalla toimiva toimiluvan saanut tytäryhtiö, joka on rekisteröity Englannissa ja Walesissa rekisteröintinumerolla 
10737370. 

Tämän esitteen tarkoitus on antaa teille yleiskuva suunnitellusta siirrosta. Olkaa ystävällinen ja varatkaa hetki sen 
lukemiseen. 

Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja. Jos ette ole varma tämän siirtojärjestelyä koskevan yhteenvedon sisällön tarkoituksesta 
tai tärkeydestä, suosittelemme, että pyydätte neuvoa omalta asianajajaltanne tai muulta ammattimaiselta neuvonantajalta.
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2.4 Suunnitellun siirron vaikutus
Edellyttäen, että High Court -tuomioistuin hyväksyy siirtojärjestelyn ja että sulautuminen hyväksytään rajat ylittävää 
sulautumista koskevan eurooppalaisen direktiivin mukaisesti, toimenpanopäivänä 

i. siirtäjän Yhdistyneen kuningaskunnan liiketoiminta siirtyy siirronsaajalle Yhdistyneessä kuningaskunnassa
ii. siirtäjän Euroopan liiketoiminta siirtyy siirronsaajalle Euroopassa
iii. siirtäjä puretaan lain nojalla. 

Tämä tarkoittaa seuraavaa:

a)  Teillä on yhä samat oikeudet, edut ja velvollisuudet ja teitä koskevat samat vakuutussopimuksenne ehdot, 
paitsi että siirronsaajasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Yhdistyneen kuningaskunnan liiketoiminnan 
osalta) ja siirronsaajasta Euroopassa (Euroopan liiketoiminnan osalta) tulee vakuutuksenantaja siirtäjän 
sijaan. Vakuutuksenne tarjoamassa turvassa ei tapahdu muita muutoksia. 

b)  Jos nykyinen vakuutuksenne (a) myönnettiin siirtäjän toimesta tai sen puolesta muuten kuin sen sivuliikkeen 
kautta ja (b) kattaa riskejä sekä (i) Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja/tai ETA-alueen ulkopuolella että 
(b) ETA-alueella (Yhdistynyt kuningaskunta pois lukien), teillä on ”jaettu” vakuutus. Vakuutussopimuksenne 
ehtoja sovelletaan yhdistettyinä kumpaankin siirronsaajaan, joten asemanne ei parane eikä heikkene, 
ja oikeutenne, etunne ja velvollisuutenne sekä vakuutussopimustanne koskevat ehdot säilyvät ennallaan 
(mukaan lukien vakuutusmäärät). Lisätietoja ”jaetuista” vakuutuksista on saatavilla Usein Kysytyt Kysymykset 
-asiakirjasta. Huomatkaa, että vakuutusyhtiöiden kohdalla edellä mainittu ei koske jälleenvakuutuksia (ts. kun 
siirtäjä toimii jälleenvakuuttajananne). 

c)  Kaikki siirtäjään liittyvät oikeudelliset toimenpiteet, sekä tämänhetkiset, tulevat, vireillä olevat, uhkaavat 
että muut, laitetaan vireille tai jatkuvat asianmukaista siirronsaajaa vastaan siirtäjän sijaan, ja kyseisellä 
siirronsaajalla on oikeus kaikkiin puolustuksiin, vaateisiin, vastavaateisiin ja kuittausoikeuksiin, jotka siirtäjällä 
olisi ollut.

d)  Kaikki tuomiot, ratkaisut, määräykset tai päätökset, joita ei ole täysin pantu täytäntöön ennen 
toimeenpanopäivää, tulevat täytäntöönpantaviksi seuraavasti:

i.  Yhdistyneen kuningaskunnan liiketoiminnan osalta Yhdistyneen kuningaskunnan siirronsaajan 
toimesta tai sitä vastaan siirtäjän sijaan

ii. Euroopan liiketoiminnan osalta Euroopan siirronsaajan toimesta tai sitä vastaan siirtäjän sijaan. 

e)  Siirtäjä vastaa kaikista kuluista ja kustannuksista, joita suunniteltu siirto aiheuttaa, mukaan lukien 
riippumattoman asiantuntijan palkkiot, asianajokulut ja PRA:n ja FCA:n perimät maksut. Yhdistyneen 
kuningaskunnan liiketoiminnan tai Euroopan liiketoiminnan vakuutuksenottajille ei aiheudu kustannuksia. 

2.5 Arvioitu aikataulu
High Court -tuomioistuimen on tarkoitus käsitellä suunniteltua siirtoa 18. lokakuuta 2018 Lontoossa (Rolls Building,  
7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL).

Siirtojärjestelyn ja sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 1. joulukuuta 2018.

2.6 Lisätietoja
On tärkeää, että ymmärrätte suunnitellun siirron taustat, ja kehotamme teitä lukemaan tämän esitteen kokonaisuudessaan, 
mukaan lukien yhteenvedon riippumattoman asiantuntijan raportista kohdasta 3 sekä suunniteltua siirtoa koskevan 
oikeudellisen ilmoituksen kohdasta 4. Tutustukaa myös Usein Kysytyt Kysymykset-asiakirjaan. 

Jos teillä on suunniteltua siirtoa koskevia kysymyksiä tai huolenaiheita, saatte lisätietoja ja siirtojärjestelyn täydelliset ehdot 
sekä riippumattoman asiantuntijan raportin kokonaisuudessaan maksutta osoitteesta www.aig.com/brexit tai kirjoittamalla 
meille postiosoitteeseen AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom tai lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen aigbrexit@aig.com tai soittamalla puhelinpalveluun, jonka numero löytyy alla olevasta 
taulukosta. Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin, klo 9.00–17.00 (yleisiä vapaapäiviä lukuun ottamatta). 
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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

2.7 Mitä teidän pitäisi nyt tehdä?
Mikäli teillä ei ole suunniteltua siirtoa koskevia huolenaiheita, teidän ei tarvitse tehdä mitään. Edellyttäen, että High 
Court -tuomioistuin hyväksyy siirtojärjestelyn ja että sulautuminen hyväksytään rajat ylittävää sulautumista koskevan 
eurooppalaisen direktiivin mukaisessa prosessissa, kaikki siirtojärjestelyn piiriin kuuluvat vakuutussopimukset siirtyvät 
automaattisesti siirronsaajille. 

Jos uskotte, että suunnitellulla siirrolla olisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia teihin tai jos haluatte muuten vastustaa 
suunniteltua siirtoa, teillä on oikeus esittää huolenaiheenne tuomioistuimelle joko henkilökohtaisesti, edustajan kautta 
tai kirjallisesti. Voitte vaihtoehtoisesti ilmaista huolenaiheenne meille kirjallisesti tai puhelimitse, jolloin kirjaamme 
huolenaiheenne ja toimitamme siitä kopion PRA:lle, FCA:lle, riippumattomalle asiantuntijalle ja High Court 
-tuomioistuimelle. Olemme selostaneet huolenaiheiden esittämistä koskevan prosessin Usein Kysytyt Kysymykset 
-asiakirjassa.

Jos uskotte, että suunnitelmillamme on merkittäviä haitallisia vaikutuksia teihin, ja vaikka teidän ei tarvitsekaan ilmoittaa 
niistä meille kirjallisesti, pyydämme teitä kuitenkin tekemään niin, jotta voisimme ymmärtää ne ja keskustella niistä 
kanssanne. Olkaa siis ystävällinen ja ilmoittakaa asiasta meille kirjallisesti mahdollisimman nopeasti ja mieluiten vähintään 
5 arkipäivää ennen High Court -tuomioistuimen käsittelyä. 

3. YHTEENVETO RIIPPUMATTOMAN ASIANTUNTIJAN RAPORTISTA

3.1 Johdanto
Kun järjestely vakuutustoiminnan siirtämiseksi yhdeltä yhtiöltä toiselle tuodaan Englannin ja Walesin High Court of Justice 
-tuomioistuimen (”High Court -tuomioistuin”) hyväksyttäväksi, siihen on liitettävä järjestelyn ehtoja koskeva riippumattoman 
asiantuntijan (”riippumaton asiantuntija”) raportti. Riippumattoman asiantuntijan järjestelyraporttia (”järjestelyraportti”) 
edellytetään rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain (Financial Services and Markets Act 2000, ”FSMA”) osassa 
VII.

Tämä asiakirja on yhteenveto järjestelyraportista (”yhteenveto”), ja tämä yhteenveto voidaan toimittaa vakuutuksenottajille 
ja muille henkilöille, joilla on sovellettavan lain tai määräyksen nojalla oikeus saada siitä kopio. Järjestelyraportti sisältää 
yksityiskohtaisia tietoja, joita ei esitetä yhteenvedossa. 

Yhteenveto ja järjestelmäraportti on laadittu AIG Europe Limited -yhtiön (”AEL”) pyynnöstä High Court -tuomioistuimelle 
ainoastaan niitä tarkoituksia varten, joita FSMA edellyttää osassa VII käsiteltyjen siirtojen kohdalla. Velvollisuuteni 
on avustaa High Court -tuomioistuinta asioissa, jotka kuuluvat asiantuntemukseni piiriin. Tämä velvollisuus kumoaa 
minkä tahansa muun velvollisuuden mitä tahansa henkilöä kohtaan, jolta olen saanut ohjeita tai jolta saan maksun. 
Tätä yhteenvetoa koskevat samat rajoitukset, jotka on määritetty järjestelyraportissa, ja mikäli tämän yhteenvedon ja 
järjestelmäraportin välillä on todellinen tai koettu ristiriita, järjestelyraportti on määräävä. 

Tämä yhteenveto ja järjestelyraportti on laadittu High Court -tuomioistuimen käytettäviksi ja High Court -tuomioistuin 
voi tukeutua niihin. Riippumaton asiantuntija ja Willis Towers Watson eivät ole missään vastuussa tai korvausvelvollisia 
millekään kolmannelle osapuolelle järjestelyraporttiin tai tähän yhteenvetoon liittyen. Mikäli kyseiset kolmannet osapuolet 
tukeutuvat järjestelmäraporttiin tai tähän yhteenvetoon, ne tekevät sen täysin omalla vastuullaan.

3.2 Tietoja riippumattomasta asiantuntijasta
Minä, Steve Mathews, olen ollut Institute and Faculty of Actuaries -instituutin täysjäsen vuodesta 1999 alkaen. Toimin 



7

ylempänä johtajana yhtiössä Towers Watson Limited, joka sijaitsee osoitteessa Watson House, London Road, Reigate, RH2 
9PQ (”Willis Towers Watson” tai ”WTW”). Minulla on kokemusta AEL:n harjoittamista liiketoiminnan muodoista.

Katson, että minulla ei ole AEL:n tai muiden AIG-konsernin yhtiöiden kanssa eturistiriitoja tai tämänhetkistä tai aiempaa 
suhdetta, joka voisi vaikuttaa sopivuuteeni toimia riippumattomana asiantuntijana suunnitellun järjestelyn osalta (kuten 
kohdassa 3.3 on määritetty).

Willis Towers Watsonilla on maailmanlaajuisesti liikesuhteita AIG-konsernin yhtiöihin; en kuitenkaan katso näiden suhteiden 
luonteen tai suuruusluokan vaikuttavan kykyyni toimia riippumattomana asiantuntijana suunnitellun järjestelyn osalta. 
Olen toimittanut näitä suhteita koskevat tiedot suoraan viranomaisille Prudential Regulation Authority (”PRA”) ja Financial 
Conduct Authority (”FCA”).

PRA on, FCA:ta konsultoituaan, hyväksynyt nimitykseni riippumattomaksi asiantuntijaksi suunnitellun järjestelyn osalta. 

3.3 Suunniteltu järjestely
Suunniteltuun järjestelyyn (”suunniteltu järjestely”) sisältyy AEL:n koko liiketoiminnan siirtäminen FSMA:n osan VII mukaisesti 
seuraaville: 

a) American International Group UK Limited (“AIG UK”), jolle siirtyy

i.   se osa vakuutuksista, joka liittyy AEL:n toimesta tai sen puolesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
vakuutettuihin riskeihin, lukuun ottamatta vakuutuksia, jotka AEL on myöntänyt Euroopan 
talousalueella (”ETA”) tai Sveitsissä sijaitsevan sivuliikkeensä kautta tai puolesta

ii.  se osa vakuutuksista, joka liittyy AEL:n toimesta tai sen puolesta muualla kuin ETA-alueella 
vakuutettuihin riskeihin, lukuun ottamatta vakuutuksia, jotka AEL on myöntänyt ETA-alueella tai 
Sveitsissä sijaitsevan sivuliikkeensä kautta tai puolesta

iii.  jälleenvakuutukset, jotka on myönnetty AEL:n toimesta tai sen puolesta, paitsi ne, joissa AEL on 
myöntänyt jälleenvakuutuksen ETA-alueella tai Sveitsissä sijaitsevan sivuliikkeensä kautta tai 
puolesta

b)  AIG Europe SA (”AESA”), jolla tulee olemaan sivuliikkeitä ETA-alueella ja Sveitsissä ja jolle siirtyy se osa 
kaikista (jälleen)vakuutuksista, jotka AEL on myöntänyt ja joita ei siirretä AIG UK:lle.

Siirron suunniteltu voimaantulopäivä on 1. joulukuuta 2018.

3.4 Yhtiöt
AIG, AIG UK ja AESA ovat American International Group, Inc. -yhtiön (”AIG”) välillisesti kokonaan omistamia tytäryhtiöitä.  
Tähän AIG:hen kuuluvien yhtiöiden ryhmään viitataan tässä yhteenvedossa termillä AIG-konserni (”AIG-konserni”).

AEL ja AIG UK ovat molemmat rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa, niiden toimiluvat on myöntänyt PRA ja 
niiden toimintaa sääntelevät PRA ja FCA. AESA:n kotipaikka on Luxemburg, ja sen toimiluvan on myöntänyt Luxemburgin 
valtionvarainministeri, ja sen toimintaa sääntelee Commissariat aux Assurances (”CAA”).

3.5 Riippumattoman asiantuntijan päätelmät
Olen arvioinut suunniteltua järjestelyä ja sen todennäköisiä vaikutuksia seuraaviin vakuutuksenottajien ryhmiin:

a)  AEL:n vakuutuksenottajat, joiden vakuutukset siirtyvät AIG UK:lle (”Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siirtyvän 
toiminnan vakuutuksenottajat”)

b)  AEL:n vakuutuksenottajat, joiden vakuutukset siirtyvät AESA:lle (”Eurooppaan siirtyvän toiminnan 
vakuutuksenottajat”) 

Olen arvioinut suunnitellun järjestelyn todennäköisiä vaikutuksia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siirtyvän toiminnan 
vakuutuksenottajiin sekä Eurooppaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajiin. Kummassakin tapauksessa olen arvioinut 
suunnitellun järjestelyn vaikutuksia siirtyvien vakuutuksenottajien sopimusperusteisten oikeuksien turvaamisen kannalta. 
Olen myös arvioinut suunnitellun järjestelyn todennäköisiä vaikutuksia muihin seikkoihin, jotka saattavat vaikuttaa 
vakuutusottajien turvallisuuteen tai heille tarjottuihin palvelutasoihin, mukaan lukien vaikutuksia, joita muuttuvalla 
sääntelyjärjestelmällä on Eurooppaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajiin.

Olen myös arvioinut suunnitellun järjestelyn todennäköisiä vaikutuksia jälleenvakuuttajiin, joiden jälleenvakuutussopimukset 
siirtyvät suunnitellun järjestelyn myötä.
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3.6 AEL:ltä AIG UK:lle siirtyvien vakuutuksenottajien turvallisuus
Mielipiteeni on, että Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajille, sekä suorille että 
jälleenvakuutuksen ottajille, ei aiheudu merkittävää haittaa suunnitellusta järjestelystä. 

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajilla on tällä hetkellä vakuutussopimukset AEL:n 
kanssa, jonka taloudellisten resurssien taso ylittää lakisääteiset pääomavaatimukset. Lisäksi AEL saavuttaa taloudellisia 
resursseja koskevan tavoitteensa, joka on lakisääteisiä pääomavaatimuksia korkeampi.

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajilla tulee suunnitellun järjestelyn jälkeen olemaan 
vakuutussopimukset AIG UK:n kanssa, jonka taloudellisten resurssien tason ennakoidaan ylittävän lakisääteiset 
pääomavaatimukset. Lisäksi AIG UK:n ennakoidaan saavuttavan taloudellisia resursseja koskevan tavoitteensa, joka on 
lakisääteisiä pääomavaatimuksia korkeampi. 

Näin ollen arvioin, että suunniteltu järjestely ei merkittävästi heikennä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siirtyvän toiminnan 
vakuutuksenottajien sopimusperusteisten oikeuksien turvaamista.

3.7 AEL:ltä AESA:lle siirtyvien vakuutuksenottajien turvallisuus
Mielipiteeni on, että Eurooppaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajille (sekä varsinaisille että jälleenvakuutuksenottajille) 
ei aiheudu merkittävää haittaa suunnitellusta järjestelystä. 

Eurooppaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajilla on tällä hetkellä vakuutussopimukset AEL:n kanssa, jonka taloudellisten 
resurssien taso ylittää lakisääteiset pääomavaatimukset. Lisäksi AEL saavuttaa taloudellisia resursseja koskevan 
tavoitteensa, joka on lakisääteisiä pääomavaatimuksia korkeampi.

Eurooppaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajilla tulee suunnitellun järjestelyn jälkeen olemaan vakuutussopimukset 
AESA:n kanssa, jonka taloudellisten resurssien tason ennakoidaan ylittävän lakisääteiset pääomavaatimukset. Lisäksi 
AESA:n ennakoidaan saavuttavan taloudellisia resursseja koskevan tavoitteensa, joka on lakisääteisiä pääomavaatimuksia 
korkeampi.

Näin ollen arvioin, että suunniteltu järjestely ei merkittävästi heikennä Eurooppaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajien 
sopimusperusteisten oikeuksien turvaamista.

Tämän johtopäätöksen tehdessäni huomioin, että jotkut Eurooppaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajat voivat tällä 
hetkellä hyötyä rahoituspalvelujen korvausjärjestelmästä (Financial Services Compensation Scheme, ”FSCS”), joka 
voi tietyissä tapauksissa myöntää korvauksia, jos vakuutuksenantaja on maksukyvytön. Suunnitellun järjestelyn jälkeen 
Eurooppaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajat, joiden kohdalla korvausvaatimuksen perusteena oleva vahinko 
on tapahtunut ennen siirron päivämäärää (oli siitä sitten ilmoitettu tai ei), kuuluvat yhä FSCS:n tarjoaman turvan piiriin 
FSCS:n ”seuraajasääntöjen” nojalla. Järjestelyraportissani esitettyjen oletusten mukaan Eurooppaan siirtyvän toiminnan 
vakuutuksenottajilla, joiden kohdalla korvausvaatimuksen perusteena oleva vahinko on tapahtunut siirron päivämäärän 
jälkeen, ei kuitenkaan ole kyseisten korvausvaatimusten osalta oikeutta FSCS-turvaan suunnitellun järjestelyn jälkeen, eikä 
heillä ehkä ole oikeutta käyttää mitään muutakaan vakuutuskorvausjärjestelmää. Olen huomioinut tämän raportissani, ja 
siitä huolimatta olen sitä mieltä, että suunnitellulla järjestelyllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Eurooppaan siirtyvän 
toiminnan vakuutuksenottajiin.

3.8 Muuta huomioitavaa 
Arvioin, että suunnitellulla järjestelyllä ei ole merkittävää vaikutusta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siirtyvän toiminnan 
vakuutuksenottajiin ja Eurooppaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajiin sellaisten seikkojen osalta, kuten sijoitustoiminta, 
uudet liikestrategiat, johto, hallinto, korvauskäsittely, hallintomenettelyt, kustannustasot ja arvostusperustat siltä osin, 
kuinka ne saattavat vaikuttaa vakuutuksenottajien sopimusperusteisten oikeuksien turvaamiseen sekä vakuutuksenottajille 
tarjottuihin palvelutasoihin.

Tähän johtopäätökseen päätyessäni huomautan, että hyvin pienellä osalla Eurooppaan siirtyvän vakuutustoiminnan 
vakuutuksenottajista, joiden vakuutuksen AEL on myöntänyt Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevasta toimipaikasta 
toiseen ETA-valtioon, on tällä hetkellä oikeus tehdä valitus Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusasiamiehelle (The Financial 
Ombudsman Service, ”TFOS”). Suunnitellun järjestelyn jälkeen näillä Eurooppaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajilla 
ei ole oikeutta TFOS:n palveluihin niiden valitusten osalta, jotka liittyvät toimiin tai laiminlyönteihin, joita tehtiin siirron 
jälkeen Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella. Tällaisiin valituksiin liittyvät riita-asiat voidaan kuitenkin viedä 
Luxemburgin oikeusasiamiehen käsiteltäviksi, tai ne voidaan käsitellä riskin sijaintimaan riidanratkaisumenettelyissä. Olen 
huomioinut tämän raportissani, ja siitä huolimatta olen sitä mieltä, että suunnitellulla järjestelyllä ei ole merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia Eurooppaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajiin.
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Arvioin myös, että seikoilla, kuten suunnitellun järjestelyn kustannus- ja verovaikutuksilla, ei ole merkittävää vaikutusta 
vakuutuksenottajien sopimusperusteisten oikeuksien turvaamiseen.

Olen vakuuttunut siitä, että vakuutuksenottajille esitettäväksi ehdotettu materiaali on asianmukaista ja että AEL:n 
lähestymistapa liittyen viestintään vakuutuksenottajien kanssa, mukaan lukien standardinmukaiseen viestintään tehdyt 
poikkeukset, on tarkoituksenmukainen, kohtuullinen ja oikein mitoitettu.

AIG UK:n ja AESA:n ulkopuolinen jälleenvakuutus kattaa samat korvausvastuut kuin AEL, ja korvausvaatimusten käsittelystä 
vastaavat tiimit ylläpitävät saman palvelun tason ja laadun myös suunnitellun järjestelyn jälkeen. Näin ollen katson, että 
siirrolla ei ole merkittävää vaikutusta AEL:n ulkopuolisiin jälleenvakuuttajiin.

Järjestelyraportti perustuu AEL:ää koskeviin taloudellisiin tietoihin 30. päivältä marraskuuta 2016 sekä taloudellisiin 
ennusteisiin, jotka perustuvat todellisiin hallinnointitileihin 28. helmikuuta 2017. Järjestelyraportissa ei huomioida näiden 
päivämäärien jälkeen tapahtunutta kehitystä, ellei järjestelyraportissa nimenomaisesti toisin ilmoiteta.

Toimitan High Court -tuomioistuimelle täydentävän järjestelyraportin, joka perustuu päivitettyihin taloustietoihin ja jossa 
yksilöidään kaikki merkittävät ongelmat, joita on ilmennyt edellisessä kohdassa mainittujen päivämäärien ja High Court 
-tuomioistuimen lopullisen käsittelyn välisenä aikana. 

3.9 Lisäkysymyksiä
a) Miksi tämä rakenneuudistus on tarpeen?
Kesäkuussa 2016 Yhdistynyt kuningaskunta äänesti Euroopan unionista (”EU”) eroamisesta (”Brexit”). Maaliskuussa 
2017 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus aloitti virallisen neuvotteluprosessin ehdoista, jotka koskevat Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroa, joka perustuu Lissabonin sopimuksen artiklaan 50. Neuvotteluprosessi tulee todennäköisesti 
kestämään vähintään kaksi vuotta. 

AIG:n liiketoiminnan rakenne Euroopassa on tällä hetkellä sellainen, että AEL:llä on kotipaikka Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa ja sivuliikkeiden verkosto ETA-alueella ja Sveitsissä. On todennäköistä, että tämä rakenne ei tule 
toimimaan Brexitin jälkeen. 

Ennakoidessaan Yhdistyneen kuningaskunnan irtautumista EU:sta AIG on päättänyt järjestää liiketoimintansa uudelleen 
Euroopassa. Olemassa olevista AEL:n vakuutustoiminnoista AIG suunnittelee luovansa kaksi erillistä alaryhmää, joista 
toinen sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sisältää AIG UK:n ja toinen Luxemburgissa ja sisältää AESA:n.

b) Minkälainen olisi vakuutuksenottajiin kohdistuva vaikutus, jos rakenneuudistusta ei tehtäisi?
Ilman suunniteltua järjestelyä ja siinä tapauksessa, että Yhdistynyt kuningaskunta menettäisi EU:n laajuisen toimilupansa, 
olisi erittäin kyseenalaista, pystyisikö AEL saavuttamaan lakisääteiset pääomavaatimuksensa, korvaamaan vahinkoja 
sääntelyä koskevien sääntöjen mukaisesti, palvelemaan olemassa olevia ETA-alueen vakuutuksenottajia ja uusimaan 
vakuutussopimuksia ETA-alueella.

c) Kuka maksaa korvaukset vakuutuksenottajille suunnitellun järjestelyn jälkeen?
Suunnitellun järjestelyn jälkeen AIG UK maksaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajien 
korvaukset, ja AESA maksaa Eurooppaan siirtyvän toiminnan vakuutuksenottajien korvaukset. Suunnitellun järjestelyn 
jälkeen AEL:n palveluksessa ollut korvausvaatimuksia käsittelevä henkilökunta jatkaa korvausvaatimusten käsittelyä AIG 
UK:n ja AESA:n puolesta. 

d) Vaikuttaako suunniteltu järjestely AEL:n otettuihin jälleenvakuutusjärjestelyihin?
AEL tulee pyytämään High Court -tuomioistuinta antamaan lisämääräyksen, joka sallii sekä AIG UK:n että AESA:n hyötyä 
otetusta jälleenvakuutuksesta siinä määrin, kuin se kattaa minkä tahansa osan mistä tahansa AEL:n vakuutussopimuksista, 
jotka siirtyvät suunnitellun järjestelyn myötä. Mikäli High Court -tuomioistuin ei anna tätä lisämääräystä, sen ei odoteta 
vaikuttavan johtopäätöksiini.

e) Kuinka voin saada lisätietoja?
Kopio järjestelyraportista on ladattavissa osoitteesta www.aig.com/brexit tai sitä voidaan pyytää ottamalla yhteyttä alla 
nimettyihin asianajajiin.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
London EC4Y 1HS 
United Kingdom 
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4. OIKEUDELLINEN ILMOITUS

ILMOITUS

ASIASSA, JOKA KOSKEE SEURAAVIA:
AIG EUROPE LIMITED

JA 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED 

JA
AIG EUROPE SA 

JA
ASIASSA, JOKA KOSKEE  

VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELUISTA JA -MARKKINOISTA 
ANNETTUA LAKIA

HIGH COURT -TUOMIOISTUIMEN

CR-2017-009373

BUSINESS AND PROPERTY COURTS -TUOMIOISTUINTEN

ENGLANNIN JA WALESIN 

COMPANIES COURT -TUOMIOISTUIMESSA (ChD)

ANNETAAN TÄTEN ILMOITUS siitä, että 5. maaliskuuta 2018 AIG Europe Limited (”siirtäjä”) ja American 
International Group UK Limited (”siirronsaaja Yhdistyneessä kuningaskunnassa”) ja AIG Europe SA 
(”siirronsaaja Euroopassa”) jättivät vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain (sellaisena kuin 
se on muutettuna) (Financial Services and Markets Act 2000, ”FSMA”) kohdan 107(1) mukaisen hakemuksen 
(”hakemus”) High Court -tuomioistuimen Englannin ja Walesin Business and Property Courts -tuomioistuinten 
Companies Court -tuomioistuimelle Lontoossa (”tuomioistuin”) saadakseen päätöksen seuraavista:

1. FSMA:n kohdan 111 mukainen hyväksyntä vakuutustoiminnan siirtojärjestelylle (”järjestely”), joka kattaa seuraavat:
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(a)  Siirtäjän harjoittaman tietyn vakuutustoiminnan siirto siirronsaajalle Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
(”Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siirtyvä toiminta”) määräyksen ehtojen mukaisesti ja ilman 
muita toimenpiteitä tai asiakirjoja. 

(b)  Pian Yhdistyneen kuningaskunnan liiketoiminnan siirron jälkeen kaiken jäljellä olevan siirtäjän harjoittaman 
vakuutustoiminnan siirto siirronsaajalle Euroopassa (”ETA-alueelle siirtyvä toiminta”) suunnitellun 
rajat ylittävän sulautumisen myötä, jossa siirtäjä sulautuu siirronsaajaan Euroopassa rajat ylittävää 
sulautumista koskevien yrityssäännösten (Companies [Cross-Border Mergers] Regulations 2007 [SI 
2007/2974]) nojalla (”sulautuminen”) ja määräyksen ehtojen mukaisesti. 

2. FSMA:n kohdan 112 ja 112A mukainen järjestelyyn liittyvä lisämääräys.

Seuraavat asiakirjat ovat saatavilla maksutta ja voidaan ladata osoitteesta www.aig.com/brexit: 

• kopio raportista, joka koskee järjestelyn ehtoja ja jonka on FSMA:n kohdan 109 mukaisesti laatinut riippumaton 
asiantuntija, Willis Towers Watsonin Steve Mathews, jonka nimityksen Prudential Regulation Authority on hyväksynyt 
(”järjestelyraportti”) 

• järjestelyä koskeva täydellinen asiakirja 
• järjestelyä koskeva esite (joka sisältää yhteenvedon järjestelyn ehdoista ja järjestelyraportista) 
• järjestelyä koskevia kysymyksiä ja vastauksia sisältävä asiakirja. 

Liiteasiakirjat ja kaikki järjestelyä koskevat uutiset julkaistaan tällä verkkosivustolla, joten voitte halutessanne tarkistaa sen 
päivitysten varalta. Voitte myös pyytää maksuttomia kopioita näistä asiakirjoista kirjoittamalla tai soittamalla siirtäjälle alla 
annettuja yhteystietoja käyttäen.

Hakemus tulee käsiteltäväksi 18. lokakuuta 2018 High Court -tuomioistuimen Chancery Division -osaston tuomarin toimesta 
osoitteessa Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, United Kingdom. Sulautumista koskeva vastaava hakemus tulee 
käsiteltäväksi samaan aikaan. Mikäli tuomioistuin antaa hyväksyntänsä, järjestelyn ja sulautumisen suunnitellaan tulevan 
voimaan 1. joulukuuta 2018. 

Kenellä tahansa henkilöllä, joka uskoo järjestelyn toteuttamisen vaikuttavan häneen haitallisesti, on 
oikeus osallistua käsittelyyn ja ilmaista mielipiteensä joko henkilökohtaisesti tai laillisen edustajan 
välityksellä. 

Kuka tahansa henkilö, joka uskoo järjestelyn vaikuttavan häneen haitallisesti, mutta joka ei aio osallistua käsittelyyn, 
voi esittää mielipiteensä järjestelystä puhelimitse tai kirjallisesti alla nimetyille asianajajille tai siirtäjälle alla annettuja 
yhteystietoja käyttäen. 

Henkilöitä, jotka aikovat osallistua käsittelyyn tai esittää mielipiteensä puhelimitse tai kirjallisesti, pyydetään  
(mutta ei velvoiteta) ilmoittamaan vastalauseistaan mahdollisimman nopeasti ja mieluiten vähintään viisi päivää ennen 
hakemuksen käsittelyä 18. lokakuuta 2018 alla nimetyille asianajajille tai siirtäjälle alla annettuja yhteystietoja käyttäen.

Jos tuomioistuin hyväksyy järjestelyn, se johtaa seuraaviin siirtoihin:

1.  kaikki sopimukset, omaisuus, varat ja velat, jotka liittyvät Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siirtyvään 
toimintaan, siirtyvät siirronsaajalle Yhdistyneessä kuningaskunnassa määräyksen ehtojen mukaisesti. 

2.  kaikki sopimukset, omaisuus, varat ja velat, jotka liittyvät ETA-alueelle siirtyvään toimintaan, siirtyvät 
siirronsaajalle Euroopassa määräyksen ehtojen mukaisesti

kummassakin tapauksessa siitä huolimatta, että henkilöllä olisi muutoin oikeus intressin tai oikeuden irtisanomiseen, 
muuttamiseen, hankkimiseen tai vaatimiseen tai oikeus kohdella intressiä tai oikeutta irtisanottuna tai muutettuna siirtojen 
osalta. Tällainen oikeus on täytäntöönpanokelpoinen vain siltä osin, kuin tuomioistuimen päätöksessä niin määrätään.

6. huhtikuuta 2018

Siirtäjän osoite:

The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom
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Siirtäjän yhteystiedot:

Puhelinnumero:

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

Puhelinpalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00–17.00 (arkipyhiä ja yleisiä vapaapäiviä lukuun 
ottamatta).

Postiosoite: AIG Brexit Team, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom

Sähköposti: aigbrexit@aig.com 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65 Fleet Street
London
EC4Y 1HS
United Kingdom 

Viite: 153385.0064 (GHFS) 
Siirtäjän asianajajat
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