
Ágæti viðtakandi,

BRÉF ÞETTA OG INNIHALD ÞESS ER MIKILVÆGT - VINSAMLEGAST LESTU ÞAÐ 
VANDLEGA 

Við erum að skrifa þér af því að gögn okkar sýna að þú ert (eða varst í fortíðinni) með tryggingarsamning við af AIG Europe 
Limited (AEL) eða þú hefur gert kröfu samkvæmt AEL tryggingarsamningi. Tilefni þessa bréfs eru mikilvægar upplýsingar í 
sambandi við fyrirhugað framsal á tryggingarsamningi eða kröfu þinni.

Hvað er að gerast?
Við erum að endurskipuleggja AEL sem viðbrögð við ákvörðun Bretlands um að yfirgefa Evrópusambandið (ESB) (einnig 
þekkt sem „Brexit“). Við erum að ganga í endurskipulagningaraðgerðir til að tryggja að við getum haldið áfram að þjónusta 
vátryggingartaka og kröfuhafa í Bretlandi og í allri Evrópu eftir Brexit. 

Við erum að leggja til að framselja öll evrópsk tryggingaviðskipti okkar, þar með talið tryggingarsamning þinn til  
AIG Europe SA (AIG Europe) til annars tryggingafélags í AIG Group sem er skráð í Lúxemborg og er með starfsheimild frá 
fjármálaráðherra Lúxemborgar og lýtur eftirliti frá Commissariat aux Assurances (hið fyrirhugaða evrópska framsal). 
Hið fyrirhugaða evrópska framsal er háð nauðsynlegum samþykktum samkvæmt lögum og reglum. Ef framsalið er samþykkt 
er ráðgert að það taki gildi þann 1. desember 2018.

Hið fyrirhugaða evrópska framsal mun ekki hafa nein áhrif á tryggingavernd, meðhöndlun eða skyldur 
samkvæmt núverandi tryggingarskírteini yðar. Skuldbindingar okkar gagnvart þér munu ekki breytast 
en tryggingarsamningur og/eða krafa þín mun flytjast frá AEL til AIG Europe. Réttur yðar til að njóta 
aðgangs að hinu breska Financial Services Compensation Scheme og að Financial Ombudsman Service 
kann að breytast og annað laga- og regluverk mun gilda um tryggjanda yðar eftir framsalið.  
Þessu er lýst í frekari smáatriðum í skjali yfir algengar spurningar (S&S skjal) sem fylgir þessu bréfi.

Hér að neðan finnur þú upplýsingar um hvernig hið fyrirhugaða evrópska framsal verður framkvæmt, hvaða varnaglar eru 
til staðar á meðan ferlinu stendur fyrir þig og hvar þú getið fundið frekari upplýsingar og hvaða réttindi þú hefur. Við viljum 
hvetja þig til að lesa upplýsingarnar sem veittar eru með þessu bréfi og innihald þeirra vandlega til að þú getir hugleitt 
afleiðingar hins fyrirhugaða evrópska framsals fyrir þig. 

Engin þörf á frekari athöfnum í sambandi við hið fyrirhugaða evrópska framsal. Hinsvegar ef þú ert óviss um fyrirætlanirnar, 
ert með spurningar, vilt fá útskýringar eða álítur að þú verðir fyrir neikvæðum áhrifum þá væri okkur ljúft og skylt að aðstoða 
frekar. Þú hefur rétt til að koma fram andmælum við AEL og til að koma málflutningi þínum til yfirréttarins (skriflega eða í eigin 
persónu), eins og lýst er hér að neðan. 

Hvernig verður hið fyrirhugaða evrópska framsal framkvæmt?
Hið fyrirhugaða evrópska framsal mun verða framkvæmt með samantekinni framsalsáætlun fyrir tryggingafélög 
samkvæmt kafla VII af FSMA frá 2000, og samruna yfir landamæri samkvæmt Evróputilskipun um samruna yfir landamæri 
(ESB 2017/1132). Í þessu ferli þarf Yfirréttur Englands og Wales (High Court) að samþykkja hin fyrirhuguðu evrópsku 
framsöl og óháður sérfræðingur  (hinn óháði sérfræðingur) þarf að gefa álit sitt á líklegum afleiðingum framsalsins 
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á vátryggingartaka. Hinn óháði sérfræðingur komst að þeirri niðurstöðu að vátryggingartakar munu ekki verða fyrir 
fjárhagslega neikvæðum áhrifum af hinu fyrirhugaða evrópska framsali. Þú finnur yfirlit yfir skýrslu hins óháða sérfræðings í 
áætlunarbæklingnum (áætlunarbæklingur).

Þú finnur yfirlit yfir hið fyrirhugaða framsal í áætlunarbæklingnum. Frekar upplýsingar eru einnig gefnar í S&S skjalinu. 
Það inniheldur einnig upplýsingar um af hverju AIG er að ráðast í hið fyrirhugaða framsal, hvað hið fyrirhugaða framsal 
þýðir fyrir yður ef tryggingarsamningur þinn nær bæði til breskrar og evrópskrar áhættu og hvernig möguleiki þinn á að 
hafa aðgang að  hinu breska bótakerfi vegna fjármálaþjónustu (e. Financial Services Compensation Scheme "FSCS") og 
að breska umboðsmanni notenda fjármálaþjónustu  (e. Financial Ombudsman Service "FOS") getur breyst. Ef þér hefur verið 
sent þetta bréf vegna þess að þú ert að gera kröfu samkvæmt AEL tryggingarsamningi má ekki skilja neitt í þessu bréfi sem 
viðurkenningu eða samþykki á réttmæti kröfu þinnar eða nokkurrar skaðabótaskyldu AEL (eða eftir framsalið AIG Europe) í 
tengslum við þá kröfu. 

Hvaða varnaglar eru til staðar fyrir þig?
Sem hluti af hinu fyrirhugaða framsali, verður litið eftir hagsmunum þínum sem og hagsmunum allra vátryggingartaka og 
kröfuhafa, með ákveðnu og nákvæmu eftirlitsferli sem er hannað til að trygga að vátryggingartakar og kröfuhafar fái 
viðeigandi fyrirvara og hafi rétt til að andmæli þeirra komi fram í yfirréttinum. Þetta eftirlitsferli tekur meðal annars til:

• ráðningu óháðs sérfræðings sem mun skila skýrslu til yfirréttarins þar sem farið er yfir líkleg áhrif hins fyrirhugaða 
framsals á vátryggingartaka og kröfuhafa;

• möguleika þína og annarra hagsmunaaðila að mótmæla eða koma með athugasemdir í sambandi við fyrirhugað 
framsal annað hvort til yfirréttarins eða til okkar. Í kjölfarið verður athugasemdum komið á framfæri til Prudential 
Regulation Authority (PRA), Financial Conduct Authority (FCA), hins óháða sérfræðings, og til yfirréttarins;

• náið samstarf við PRA og FCA sem munu einnig láta High Court í té skýrslu um hið fyrirhugaða framsal; og
• Samþykki hins fyrirhugaða framsals af High Court.

High Court mun aðeins samþykkja hið fyrirhugaða framsal ef hann telur það viðunandi í öllum kringumstæðum. 
Ef hið fyrirhugaða framsal er samþykkt af yfirréttinum er áætlað að það taki gildi þann 1. desember 2018 og að 
tryggingarsamningur og/eða krafa þín verði framseld til AIG Europe á þeim degi. 

Hvernig ættir þú að bregðast við?
Þú finnur meðfylgjandi áætlunarbækling sem inniheldur frekari upplýsingar um hið fyrirhugaða framsal og S&S skjal sem við 
hvetjum þig til að lesa vandlega. Áætlunarbæklingurinn inniheldur:

• yfirlit yfir hið fyrirhugaða framsal;
• yfirlit yfir skýrslu hins óháða sérfræðings; og
• tilkynningu um hið fyrirhugaða framsal og frekari upplýsingar um fyrirtöku yfirréttarins.

Ef þú hefur ekki neitt að athuga við hið fyrirhugaða framsal, eða ef þér viljið ekki andmæla því, þarft 
þú ekki að aðhafast neitt. 

Hinsvegar ef þú hefur áhyggjur vegna hins fyrirhugaða framsals og af afleiðingum þess fyrir þig hefur þú rétt til að koma á 
framfæri skriflegum málflutningi til High Court sem verður lagður fyrir réttinn við fyrirtöku High Court sem sker úr um hvort 
hið fyrirhugaða framsal verður samþykkt (í eigin persónu eða í gegnum lögmann). Fyrirtaka yfirréttarins - High Court er á 
dagskrá þann 18. október 2018 í Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Lundúnum EC4A 1NL. 
Þú getur einnig komið athugasemdum til okkar skriflega eða í gegnum síma og við munum skrásetja athugasemdir þínar 
og láta PRA, FCA, hinum óháða sérfræðingi og yfirréttinum þær í té. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig best er að hafa 
samband við okkur sjáið hér að neðan. 

Ef þú veist af öðrum sem er hefur hag í og/eða hefur rétt á bótum samkvæmt tryggingarsamningi þínum, til dæmis 
sameiginlegur vátryggingartaki eða annar haghafi, vinsamlegast tryggið að þeir hafi einnig tækifæri á að skoða þetta bréf 
og gögnin sem fylgja með í því. Annars getur þú látið okkur samskiptaupplýsingar þeirra í té til að við getum haft samband 
við þá.

Frekari upplýsingar
Ef þú vilt fá frekari upplýsingar eða afrit af skjölum er varða hið fyrirhugaða framsal, gjaldfrjálst, eða ef þú hefur frekari 
spurningar er snúa að hinu fyrirhugaða framsali skalt þú vinsamlegast hafa samband við AEL í gegnum þar tilgerða 
hjálparlínu þeirra í 00800 244 244 29, eða með að senda tölvupóst á netfangið aigbrexit@aig.com eða með því að skrifa 
til AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Lundúnum EC3M 4AB. Þessi hjálparlína er opin á milli 9:00 og 17:00 frá mánudegi 
til föstudags (fyrir utan almenna frídaga). Annars munu afrit af öllum skjölum sem snúa að hinu fyrirhugaða framsali, þar 
með talin öll ákvæði hins fyrirhugaða framsals og skýrsla hins óháða sérfræðings vera fáanleg á vefsíðu okkar sem var 
sérstaklega útbúin fyrir hið fyrirhugaða framsal á www.aig.com/brexit (vefsíða áætlunarinnar). Einnig er hægt að 
skoða vefsíðu áætlunarinnar á öðrum tungumálum. Breytingar sem snúa að hinu fyrirhugaða framsali munu verða settar 
á vefsíðu áætlunarinnar eins fljótt og auðið er þar á meðal breytingar á dagsetningu á fyrirtöku High Court. Ef þú vilt fá 
eitthvað af þeim upplýsingum sem vísað var til í þessu bréfi í stærra letri eða í blindraletri vinsamlegast hafið samband við 
okkur með samskiptaupplýsingunum að ofan.  



Ef spurning þín varðar ekki hið fyrirhugaða framsal en snýr þess í stað að hefðbundnum tryggingarsamningsmálum svo sem 
kröfu, endurnýjun eða meðhöndlun samnings, skalt þú vinsamlegast nota hefðbundnar samskiptaupplýsingar AIG. 

Framsal tryggingarskírteinis yðar og/eða kröfum mun þýða að AIG Group félagið sem hefur umsjón með upplýsingum 
varðandi þetta skírteini og/eða kröfu mun breytast úr AEL í AIG Europe. Notkun okkar á upplýsingum mun annars vera 
óbreytt og við munum halda áfram að vernda þær eins og við höfum ætíð gert. Þú finnur frekari upplýsingar um hvernig  
AIG Group notar persónuupplýsingar með því að heimsækja www.aig.com/globalprivacy.

Vinsamlegast athugið: ef þú hefur fleiri en einn tryggingasamning við AEL eða ef tryggingarsamningur nær bæði yfir 
breskar og evrópskar áhættur gætir þú fengið fleiri en eitt bréf og áætlunarbækling. 

Virðingarfyllst, 
 
 
 
 
 

 
 
Chris Newby  
Rekstrarstjóri  
fyrir og af hálfu AIG Europe Limited
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