
Hyvä vastaanottaja

TÄMÄ TIEDOTE JA SEN LIITTEET OVAT TÄRKEITÄ – LUKEKAA NE HUOLELLISESTI

Otamme teihin yhteyttä, koska tietomme osoittavat teidän olevan strateginen kumppani, joka välittää AIG Europe Limitedin 
(AEL) myöntämiä vakuutuksia. Otamme yhteyttä antaaksemme teille tärkeitä tietoja AEL:n kanssa solmimienne sopimusten ja 
niiden piiriin kuuluvien vakuutusten suunnitellusta siirrosta.

Mistä on kyse?
Olemme ryhtyneet AEL:n rakenneuudistukseen vastauksena Yhdistyneen kuningaskunnan päätökseen erota Euroopan 
unionista (EU) (tunnetaan yleisesti termillä ”Brexit”). Toteutamme rakenneuudistuksen varmistaaksemme, että pystymme 
harjoittamaan liiketoimintaamme ja palvelemaan vakuutuksenottajia Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muualla Euroopassa 
myös Brexitin jälkeen. 

Osana rakenneuudistusta AEL suunnittelee siirtävänsä kaiken vakuutustoimintansa ja siihen liittyvät liiketoimintasopimukset 
toiselle/kummallekin kahdesta seuraavasta AIG-konserniin kuuluvasta uudesta vakuutusyhtiöstä:

• American International Group UK Limited (AIG UK), joka on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja jonka 
toimiluvan on myöntänyt UK Prudential Regulation Authority (PRA) ja jonka toimintaa sääntelevät PRA ja FCA 
(suunniteltu UK-siirto) 

• AIG Europe SA (AIG Europe), joka on rekisteröity Luxemburgissa ja jonka toimintaa sääntelee Luxemburgin 
vakuutusvalvoja (Commissariat aux Assurances) (suunniteltu eurooppalainen siirto). 

Sekä suunniteltuun UK-siirtoon että suunniteltuun eurooppalaiseen siirtoon (yhdessä suunniteltu siirto) vaaditaan tietyt 
oikeudelliset ja säädännölliset hyväksynnät, joista alla kerrotaan tarkemmin. Mikäli suunniteltu siirto hyväksytään, sen 
odotetaan astuvan voimaan 1. joulukuuta 2018.

Suunnitellulla siirrolla ei ole vaikutuksia yrityksenne oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka perustuvat 
sen AEL:n kanssa solmimiin sopimuksiin, eikä tapaan, jolla tarjoatte vakuutuksia AEL:n puolesta. 
Ainoa muutos sopimusehdoissanne on se, että AIG UK ja/tai AIG Europe korvaa AEL:n vakuutusten 
myöntäjänä ja sopimuspuolena. 

Suunniteltu siirto ei myöskään vaikuta asiakkaidenne nykyisten vakuutusten tarjoamaan 
vakuutusturvaan tai kyseisiin vakuutuksiin perustuviin velvollisuuksiin tai tapaan, jolla heidän 
vakuutuksiaan hallinnoidaan. Velvollisuutemme vakuutuksenottajia kohtaan eivät muutu, mutta 
heidän vakuutuksensa ja/tai korvausvaatimuksensa siirtyvät AEL:ltä AIG UK:lle ja/tai AIG Europelle. 
Joidenkin vakuutuksenottajien oikeudet käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalvelujen 
korvausjärjestelmää (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) ja oikeusasiamiehen 
(Financial Ombudsman Service, FOS) palveluita saattavat muuttua, ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
sääntelyjärjestelmän sijaan AIG Europeen sovelletaan Luxemburgin vastaavaa. Tätä kuvaillaan 
tarkemmin tämän kirjeen liitteenä olevassa Usein kysytyt kysymykset -asiakirjassa (UKK). 
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202628). AIG Europe Limited is registered in England: company number 1486260. Registered address: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB.



Alla olemme antaneet tietoja siitä, kuinka suunniteltu eurooppalainen siirto tulee tapahtumaan, mitä suojatoimia prosessissa 
käytetään teidän ja asiakkaidenne hyväksi, mistä löydätte lisätietoja ja mitä oikeuksia teillä ja asiakkaillanne on. Kehotamme 
teitä lukemaan tässä tiedotteessa ja sen liitteissä annetut tiedot huolellisesti, jotta voitte arvioida vaikutuksia, joita 
suunnitellulla eurooppalaisella siirrolla on teihin ja asiakkaisiinne. 

Saatamme myös tarvita apuanne varmistaaksemme, että tämä ilmoitus toimitetaan asiakkaille, jotka ovat hankkineet meiltä 
vakuutuksen teidän yrityksenne kautta. Jos näin on, olemme jo ottaneet yhteyttä yritykseenne keskustellaksemme siitä, kuinka 
tämä pitäisi toteuttaa. 

Lukuun ottamatta edellä mainittua ilmoituksen toimittamista asiakkaille, teidän ei tarvitse ryhtyä muihin toimenpiteisiin 
suunniteltuun siirtoon liittyen. Jos ette kuitenkaan ymmärrä esitettyjä suunnitelmia, haluatte esittää kysymyksiä tai haluatte 
selvennyksiä tai uskotte, että siirto saattaa vaikuttaa teihin (tai asiakkaisiinne) haitallisesti, autamme teitä mielellämme. Teillä 
(ja asiakkaillanne) on myös oikeus esittää AEL:lle vastalauseita ja ilmaista mielipiteenne High Court -tuomioistuimelle (joko 
kirjallisesti tai henkilökohtaisesti), kuten alla on kuvattu.

Kuinka suunniteltu siirto tapahtuu?
Suunnitellun UK-siirron yhteydessä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvä AEL:n vakuutustoiminta (eli vakuutukset, jotka 
(i) koskevat Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja/tai missä tahansa ETA-alueeseen kuulumattomassa maassa vakuutettua 
riskiä ja (ii) eivät ole AEL:n eurooppalaisen sivuliikkeen kautta myönnettyjä) sekä liiketoiminnan vastaavat varat ja velat, 
siirtyvät AIG UK:lle. Suunniteltu UK-siirto tullaan toteuttamaan vuonna 2000 rahoituspalveluista ja -markkinoista annetun lain 
(Financial Services and Markets Act 2000, FSMA) osan VII mukaisen vakuutustoiminnan siirtojärjestelyn kautta. 

Samaan aikaan suunnitellun UK-siirron toteuttamisen kanssa kaikki AEL:n vakuutustoiminta, jota ei siirretä AIG UK:lle 
(eli Eurooppaan liittyvä vakuutustoiminta), sekä jäljellä olevat AEL:n varat ja velat siirretään AIG Europelle suunnitellun 
eurooppalaisen siirron mukaisesti. Suunniteltu eurooppalainen siirto toteutetaan yhdistettynä vakuutustoiminnan 
siirtojärjestelynä FSMA:n osan VII mukaisesti sekä noudattaen rajat ylittävää sulautumista koskevan eurooppalaisen 
direktiivin (EU 2017/1132) mukaista sulautumisprosessia, jonka seurauksena AEL sulautuu AIG Europeen. 

Suunniteltu siirto toteutetaan osana yhtä Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimen prosessia, joka edellyttää, että 
Englannin ja Walesin High Court -tuomioistuin (High Court -tuomioistuin) hyväksyy siirron ja että riippumaton 
asiantuntija (jonka nimityksen PRA on hyväksynyt [riippumaton asiantuntija]) ilmaisee näkemyksensä siirtojen 
todennäköisistä vaikutuksista vakuutuksenottajiin ja muihin asianosaisiin. Riippumaton asiantuntija on todennut, että 
suunnitellulla siirrolla ei tule olemaan merkittäviä haitallisia vaikutuksia vakuutuksenottajiin tai muihin asianosaisiin. 

Liitteenä olevasta järjestelyä koskevasta esitteestä (järjestelyä koskeva esite) löydätte yhteenvedon riippumattoman 
asiantuntijan raportista sekä suunnitellusta siirrosta. Lisätietoja annetaan myös UKK-asiakirjassa, joka sisältää tietoa siitä, 
miksi AIG on ryhtynyt suunniteltuun siirtoon sekä mitä suunniteltu siirto tarkoittaa vakuutuksenottajien kannalta, jos heidän 
vakuutuksensa liittyy AEL:n vakuutustoimintaan sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että Euroopassa (jolloin heidän 
vakuutuksensa ”jaetaan” AIG UK:n ja AIG Europen välillä, vakuutusturvaa heikentämättä. Myös teidän sopimuksenne 
voidaan jakaa samalla tavalla, jos se liittyy AEL:n vakuutustoimintaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopassa).

Mitä turvatoimia prosessissa käytetään teitä ja asiakkaitanne varten? 
Osana suunniteltua siirtoa huolehditaan yrityksenne eduista sekä kaikkien vakuutuksenottajiemme eduista perusteellisella 
tarkastusprosessilla, jonka tarkoitus on varmistaa, että vakuutuksenottajat, edunsaajat ja muut asianosaiset saavat 
asianmukaisen ilmoituksen ja että heillä on oikeus esittää vastalauseensa High Court -tuomioistuimelle. Tähän 
tarkastusprosessiin kuuluvat seuraavat toimenpiteet:

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

• Mahdollisuuden tarjoaminen teille (ja asiakkaillenne), vakuutuksenottajille ja muille asianosaisille ilmaista suunniteltuun 
siirtoon liittyviä vastalauseita tai huolenaiheita joko High Court -tuomioistuimelle tai meille, jonka jälkeen ilmaistut 
huolenaiheet tuodaan 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. Jos High Court -tuomioistuin hyväksyy suunnitellun siirron, sen odotetaan tulevan voimaan 1. joulukuuta 
2018, ja kaikki vakuutussopimukset ja niihin liittyvät liiketoimintasopimukset siirtyvät AIG UK:lle ja/tai AIG Europelle tuosta 
päivästä lähtien. 



Mitä teidän tulee tehdä seuraavaksi?
Liitteenä on suunniteltua siirtoa koskevia lisätietoja sisältävä esite sekä UKK-asiakirja. Pyydämme teitä ja asiakkaitanne 
lukemaan ne huolellisesti. Järjestelyä koskeva esite sisältää seuraavat tiedot:

• yhteenveto suunnitellusta siirrosta
• yhteenveto riippumattoman asiantuntijan raportista
• suunniteltua siirtoa koskeva ilmoitus ja lisätietoja High Court -tuomioistuimen käsittelystä.

Jos teillä ei ole suunniteltua siirtoa koskevia huolenaiheita tai jos ette halua esittää sitä koskevia 
vastalauseita, teiltä ei vaadita muita toimenpiteitä. 

Jos teillä kuitenkin on huolenaiheita, jotka koskevat suunniteltua siirtoa ja sen mahdollisia vaikutuksia teihin tai asiakkaisiinne, 
teillä on oikeus ilmoittaa mielipiteistänne High Court -tuomioistuimelle kirjallisesti tai tulla kuulluksi (henkilökohtaisesti 
tai oikeudellisen edustajan välityksellä) High Court -tuomioistuimen käsittelyssä, joka pidetään suunnitellun siirron 
hyväksymiseksi. High Court -tuomioistuimen käsittely on sovittu pidettäväksi 18. lokakuuta 2018 osoitteessa Rolls Building, 
Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL. Voitte myös ilmaista huolenaiheenne meille 
kirjallisesti tai puhelimitse, jolloin kirjaamme huolenaiheenne ja toimitamme ne PRA:n, FCA:n, riippumattoman asiantuntijan ja 
High Court -tuomioistuimen tietoon. Yhteystietomme ovat alla. 

Lisätietoja
Jos haluatte lisätietoja tai maksuttomia kopioita suunniteltua siirtoa koskevista asiakirjoista tai teillä on muita suunniteltuun 
siirtoon liittyviä kysymyksiä, ottakaa yhteyttä AIG:n palvelunumeroon 00800 244 244 29 tai lähettäkää sähköpostia 
osoitteeseen aigbrexit@aig.com tai kirjoittakaa osoitteeseen AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 
4AB. Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin, klo 9.00–17.00 (yleisiä vapaapäiviä lukuun ottamatta). 
Vaihtoehtoisesti voitte ladata kaikki suunniteltuun siirtoon liittyvät asiakirjat, mukaan lukien suunnitellun siirron täydelliset 
ehdot sekä riippumattoman asiantuntijan raportin, suunniteltua siirtoa varten perustetulta verkkosivustoltamme osoitteessa 
www.aig.com/brexit (järjestelyn verkkosivusto). Järjestelyn verkkosivusto on käytettävissä myös muilla kielillä. 
Järjestelyn verkkosivustolla julkaistaan ajoittain suunniteltua siirtoa koskevia päivityksiä, mukaan lukien High Court 
-tuomioistuimen käsittelyn päivämäärän mahdolliset muutokset. 

Jos kysymyksenne tai huolenaiheenne ei liity suunniteltuun siirtoon vaan tavanomaisiin vakuutusasioihin tai muihin asioihin, 
käyttäkää AIG:n tavanomaisia yhteystietoja. 

Vakuutusten ja niihin liittyvien liikesopimusten siirto tarkoittaa, että kyseisiin vakuutuksiin ja sopimuksiin liittyvien tietojen 
käsittelyä hallinnoiva AIG-konsernin yhtiö 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. 

Ystävällisin terveisin 
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