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ÞETTA SKJAL ER MIKILVÆGT OG KREFST ATHYGLI 
ÞINNAR TAFARLAUST

Ef þú ert í vafa varðandi hvað þú ættir að gera, skalt þú ráðfæra þig við fjármálaráðgjafa þinn, lögmann, endurskoðanda 
eða annan fagráðgjafa sem hefur heimild til ráðgjafar samkvæmt FSMA.

Þessi bæklingur er ætlaður sem leiðarvísir en ekki sem endanleg yfirlýsing um réttindi þín. Aðrar manneskjur kunna að eiga 
hagsmuna að gæta vegna tryggingarsamnings yðar (til dæmis, makar og einstaklingar á þínu framfæri). Vinsamlegast 
vekið athygli þessara manneskja á innihaldi þessa skjals. Fleiri útgáfur af þessu skjali er hægt að nálgast hjá framseljanda. 

Ef þú ert með spurningar sem ekki er farið yfir í þessum bæklingi, skalt þú vinsamlegast hafa samband við okkur eftir 
hefðbundnum leiðum með að vísa í tilvísunarnúmer okkar og ef við á, tryggingarsamningsnúmerið; upplýsingar eru veittar í 
bréfinu sem fylgir þessum bækling.

Upplýsingar um framsalið munu einnig vera til staðar á heimasíðu okkar www.aig.com/Brexit.  Vinsamlegast hafið hugfast 
að við, ásamt tilskipuðum umsjónaraðilum og samskiptateymum er óheimilt samkvæmt lögum að gefa fjármálaráðgjöf, en 
við munum svara almennum spurningum um áhrif þessa framsals.

EFNISYFIRLIT        SÍÐA NR.

1. SKILGREININGAR        3

2. YFIRLIT ÁÆTLUNAR        4

 2.1 Inngangur        4

 2.2 Lokadagur        4

 2.3 Lagalegt ferli        4

 2.4 Afleiðingar fyrirhugaðs framsals      4

 2.5 Fyrirhuguð tímaáætlun       5

 2.6 Frekari upplýsingar       5

 2.7 Hvað á ég að gera núna?       6

3. YFIRLIT YFIR SKÝRSLU ÓHÁÐS SÉRFRÆÐINGS      6

 3.1 Inngangur        6

 3.2 Varðandi óháða sérfræðinginn      6

 3.3 Fyrirhuguð framsalsáætlun       7

 3.4 Félögin         7

 3.5 Niðurstöður hins óháða sérfræðings      7

 3.6 Öryggi tryggingartaka sem flytjast frá AEL til AIG UK     7

 3.7 Öryggi tryggingartaka sem flytjast frá AEL til AESA     8

 3.8 Annað sem hafa ber í huga       8

 3.9 Viðbótarspurningar       9

4. LAGALEGUR FYRIRVARI        10



3

1. SKILGREININGAR

AIG: American International Group, Inc.

AIG samstæðan: AIG og dótturfélög þess á hverjum tíma, þar með talin framseljandi og framsalshafi. 

Lokadagur: 1. desember 2018.

EES: Evrópska efnahagssvæðið.

ESB: Evrópusambandið.

Evrópsk starfsemi: allar eignir og skuldbindingar framseljanda, fyrir utan bresku starfsemina. 

Evróputilskipun um samruna yfir landamæri: Tilskipun (ESB) 2017/1132 Evrópuþingsins og ráðsins frá 14. júní 
2017 varðandi ýmis atriði fyrirtækjalaga, sem ógilti og batt í kerfi frá og með 20. júlí 2017 tilskipun um samruna félaga 
með takmarkaða ábyrgð yfir landamæri (2005/56/EC) frá 26. október 2005, eins og hún var tekin inn í lúxemborgísk 
lög í grein 1020-1 seq. í viðskiptalögum Lúxemborgar frá 10 ágúst 1915 og í ensk lög í Fyrirtækjareglugerð (Cross-Border 
Mergers) 2007 - reglugerð (SI 2007/2974). 

Evrópskt framsal: framsal á evrópskri starfsemi til hins evrópska framsalshafa. 

Hinn evrópski framsalshafi: AIG Europe SA, dótturfélag AIG Group með starfsleyfi til að starfa sem tryggingarfélag, 
skráð í Lúxemborg með skráningarnúmerið B218806.

FCA: Financial Conduct Authority eftirlitið í Bretlandi eða önnur slík ríkis, eða reglubundin yfirvöld eða önnur yfirvöld sem á 
þeim tíma sem við á fara með þá ábyrgð er varða tryggingafélög og FCA fer með samkvæmt FSMA.

FSMA: Financial Services and Markets Act 2000 lögin ásamt reglum og reglugerðum sem sett hafa verið í samræmi við 
þau.

Yfirréttur: Yfirréttur Englands og Wales.

Óháður sérfræðingur: Steve Mathews frá Willis Towers Watson en skipun hans hefur verið samþykkt af PRA.

Lagaleg tilkynning: formleg tilkynning um hið fyrirhugaða framsal. 

Samruni: fyrirhugaður samruni yfir landamæri þar sem hinn evrópski framsalshafi tekur framseljandann yfir í samræmi við 
tilskipun Evrópusambandsins um samruna yfir landamæri.

PRA: Prudential Regulation Authority eftirlitið í Bretlandi eða önnur slík ríkis, eða reglubundin yfirvöld eða önnur yfirvöld 
sem á þeim tíma sem við á fara með þá ábyrgð er varða tryggingafélög og PRA fer með samkvæmt lögunum.

Framsalsáætlun:  framsalsáætlun á tryggingumi samkvæmt kafla VII í FSMA fyrir hið breska framsal og hið evrópska 
framsal.

Áætlunarskýrsla: skýrsla hins óháða sérfræðings á framsalsáætlun samkvæmt grein 109 í FSMA.

Framsalshafar: hinn breski framsalshafi og evrópski framsalshafi saman.

Framsal: framsal á breskum viðskiptum (UK) framseljanda til bresks framsalshafa (UK) og framsal á evrópskum viðskiptum 
til evrópsk framsalshafa. 

Framseljandi: AIG Europe Limited.

Stóra Bretland (UK): Sameinað ríki Stóra Bretlands og Norður-Írlands.

Bresk viðskipti: eignir og skuldbindingar framsalshafa sem eiga að flytjast til bresks framsalshafa skv. framsalsáætlun, 
sem er samansett úr breskum tryggingum og tengdum eignum og skuldbindingum.

Breskar tryggingar: (a) sá hluti trygginga sem tengist breskri áhættu og sem gefinn hefur verið út fyrir hönd 
framsalshafa; (b) sá hluti trygginga sem tengjast áhættu utan EEA sem gefinn hefur verið út fyrir hönd framsalshafa; og 
(c) endurtryggjandi tryggingar sem hafa verið gefnar út fyrir hönd framsalshafa, í sérhverju tilviki öðru en því þegar slík 
endurtryggjandi trygging hefur verið gefin út af framsalshafa gegnum eða fyrir hönd einhverra fyrirtækja hans.

Breskt framsal: framsal á breskum viðskiptum (UK) framseljanda til bresks framsalshafa.

Breskur framsalshafi: American International Group UK Limited, dótturfélag AIG samstæðunnar, með starfsleyfi til að 
starfa sem tryggingafélag, skráð í Englandi og Wales með skráningarnúmerið 10737370. 

Þessi bæklingur var búinn til til að gefa yður góða yfirsýn yfir fyrirhugað framsal. Vinsamlegast takið yður tíma til að lesa hann. 

Þessi bæklingur inniheldur mikilvægar upplýsingar. Ef þér eruð í vafa um þýðingu eða mikilvægi innihalds þessarar 
samantektar eða framsalsáætlunar er yður ráðlagt að leita aðstoðar frá lögmanni eða öðrum faglegum ráðgjafa.
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2.1 Inngangur
Við erum að leggja til framsal á öllum tryggingaviðskiptum framseljanda til framsalshafa. Báðir framsalshafar eru félög AIG 
samstæðunnar. Fyrirhugað framsal tekur til:

i. hins breska framsals; og
ii hins evrópska framsals.

Fyrirhugað framsal er hluti af endurskipulagningu AIG í framhaldi af ákvörðun hins breska almennings um að yfirgefa ESB 
sem kallað hefur verið Brexit. Skv. Brexit á Stóra Bretland að yfirgefa Evrópusambandið þann 29. mars 2019. Við erum að 
ráðast í aðgerðir sem lýst er í þessum bækling til að tryggja að við getum haldið áfram að þjóna tryggingartökum okkur og 
að gefa út nýja tryggingarsamninga innan Evrópska efnahagssvæðisins eftir Brexit. 

Þessi kafli 2 tekur saman aðalatriði hins fyrirhugaða framsals eins og þau eru sett fram í framsalsáætluninni og veitir frekari 
upplýsingar um breytingarnar. Vinsamlegast lesið hann vel. 

2.2 Lokadagur
Hið fyrirhugaða framsal er skilyrt við samþykki yfirréttarins á fyrirskipun samkvæmt kafla VII af FSMA og samruna sem 
er samþykkur í samræmi við Evrópu tilskipun um samruna yfir landamæri. Ef fyrirskipunin er samþykkt og samruninn 
samþykktur mun framsalið og samruninn taka gildi þann 1. desember 2018. 

2.3 Lagalegt ferli
Fyrirhugað framsal tekur til:

a)  hið breska framsal mun vera gert samkvæmt framsalsáætlun sem mun verða lögð fram í High Court sem þarf 
að samþykkja hana samkvæmt kafla VII af FSMA; og

b)  hið evrópska framsal mun vera gert samkvæmt framsalsáætlun sem mun verða lögð fram í High Court sem 
þarf að samþykkja hana samkvæmt kafla VII af FSMA, og ferlinu fyrir samruna milli landamæra samkvæmt 
Evrópu tilskipun um samruna milli landamæra. 

Hið lagalega ferli til að framkvæma framsalið krefst þess að óháður sérfræðingur sé skipaður til að gera skýrslu um líkleg 
áhrif fyrirhugaðs framsals á tryggingartaka. Steve Mathews frá Willis Towers Watson hefur verið skipaður sem óháður 
sérfræðingur fyrir þessa framsalsáætlun. Í skýrslu sinni, komst hinn óháði sérfræðingur að þessi niðurstöðu að enginn hópur 
tryggingarhafa myndi verða fyrir neikvæðum afleiðingum vegna framsalsins. Samantekt á skýrslu hins óháða sérfræðings 
er að finna í kafla 3 í þessum bækling. 

Bresk lög krefjast þess að lagalegur fyrirvari um fyrirhugað framsal sé sendur öllum tryggingarhöfum sem málið varðar 
nema að afsal á ákvæðum um slíkan fyrirvara hafi verið veitt og slíkur lagalegur fyrirvari sé birtur í ákveðnum blöðum. 
Lagalega tilkynningu hins fyrirhugaða framsals er að finna í kafla 4 í þessu skjali. Hin lagalega tilkynning verður einnig 
birt í vissum birtingarblöðum, þar með töldum tveim landslægum tímaritum í Bretlandi og þeim EES ríkjum þar sem 
framseljandinn hefur stundað tryggingaviðskipti. 

2.4 Afleiðingar fyrirhugaðs framsals
Að gefnu samþykki á framsalsáætlun yfirréttarins (High Court) og samþykki á samrunanum samkvæmt Evrópu tilskipun um 
samruna yfir landamæri með gildistöku á lokadegi, munu: 

i. bresk starfsemi framseljanda verða framseld til hins breska framsalshafa;
ii. evrópsk starfsemi framseljanda verða framseld til hins evrópska framsalshafa; og
iii. framseljandinn verða leystur upp samkvæmt lögum. 

Þetta þýðir að:

a)  Þú munt áfram njóta sömu réttinda, bera sömu skyldur og lúta sömu skilyrðum og ákvæðum hvað varðar 
tryggingarsamning þinn, nema að því leiti að hinn breski framsalshafi (í tilfelli breskrar starfsemi) og hinn 
evrópski framsalshafi (í tilfelli evrópskrar starfsemi) munu taka hlutverk tryggingafélagsins í stað framseljanda. 
Það verða engar aðrar breytingar á þeirri vernd sem trygging þín veitir. 

2. YFIRLIT ÁÆTLUNAR



5

b)  Ef núgildandi trygging þín var (a) gefin út af eða fyrir hönd framsalshafa en ekki í gegnum fyrirtæki 
hans, og (b) ef hún nær bæði til (i) áhættu innan Bretlands og utan EEA, og (ii) ef hún nær til áhættu 
utan Evrópska efnahagssvæðisins verður þú með skipta tryggingu. Ef núverandi trygging þín nær bæði 
yfir breska og evrópska áhættuþætti, munu skilyrði og ákvæði tryggingarsamnings þíns gilda í heild hjá 
báðum framsalshöfum og þú munt áfram njóta sömu réttinda, fríðinda og gegna sömu skyldum og vera 
undir sömu skilmálum í sambandi við tryggingasamning þinn (þar með talin allar gildandi takmarkanir 
á tryggingunni). Nánari upplýsingar um skiptar tryggingar sem er að finna í skjalinu Spurningar og 
svör. Vinsamlegast athugaðu að ef þú ert tryggingafyrirtæki, þá á orðalagið hér að ofan ekki við um 
endurtryggingar þínar (þ.e. þar sem framsalshafi er endurtryggjandi þinn). 

c)  Öll málaferli, hvort sem þau eru í gangi núna eða kunna að rísa í framtíðinni, gegn framseljanda eða sem 
varða hann á annan hátt munu vera hafin af, haldið áfram af eða gegn viðeigandi framsalshafa í stað 
framseljanda og viðeigandi framsalshafi mun hafa rétt til allra og sérhverar varnar, kröfu, gagnkröfu og 
réttinda til skuldajöfnunar sem framsalshafinn hefði haft rátt á.

d)  allir dómar og úrskurðir sem ekki hefur verið fullnægt fyrir lokadag mun vera hægt að framfylgja af eða 
gegn:

i. hinum breska framsalshafa varðandi bresk viðskipti;
ii. hinum evrópska framsalshafa, þegar um er að ræða evrópsk viðskipti í stað framseljanda. 

e)  Allur kostnaður sem til fellur vegna hins fyrirhugaða framsals, þar með talinn kostnaður vegna hins óháða 
ráðgjafa , lögfræðikostnaður og kostnaður vegna gjalda til handa PRA og FCA verður borinn af framsalshafa 
(og ekki af vátryggingartökum í breskri starfsemi eða evrópskri starfsemi). 

2.5 Fyrirhuguð tímaáætlun
Fyrirtakan í yfirrétti til að taka fyrir hið fyrirhugaða framsal mun eiga sér stað þann 18. október 2018 í Lundúnum (Rolls 
Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Lundúnir, EC4A 1NL).

Lagt er til að framsalsáætlun og samruninn taki gildi 1. desember 2018.

2.6 Frekari upplýsingar
Mikilvægt er að skilja að sögu hins fyrirhugaða framsals og þér er ráðlagt að lesa allan þennan bækling, þar með talda 
skýrslu hins óháða sérfræðings í kafla 3 og hinn lagalega fyrirvara fyrir hið fyrirhugaða framsal í kafla 4 í þessum bæklingi. 
Við viljum einnig vekja athygli þína á skjali sem inniheldur algengar spurningar og svör. 

Ef þú ert með spurningar eða áhyggjur varðandi hið fyrirhugaða framsal getur þú fundið frekari upplýsingar þar með talið 
öll ákvæði framsalsáætlunnar og skýrslu hins óháða sérfræðings í heild sinni gjaldfrjálst á slóðinni: www.aig.com/brexit 
eða með því að skrifa til okkar að AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Lundúnir EC3M 4AB eða gegnum aigbrexit@aig.
com með því að hafa samband við okkur í gegnum símanúmerið sem gefið er í fylgibréfi þínu eða í töflunni sem þér er látin 
í té hér fyrir neðan. Þessi hjálparlína er opin á milli 9:00 fyrir hád. og 17:00 eftir hád. frá mánudegi til föstudags (fyrir utan 
almenna frídaga). 

UPPRUNALAND GJALDFRJÁLST SÍMANÚMER
Bandaríkin 8336454339

Malta 80062519

Liechtenstein 0800110061

Grikkland 0080044142187

Rúmenía 0800400986

Króatía 0800988961

Austurríki, Belgía, Búlgaría, Bretland, Danmörk, Eistland, Finland, 
Frakkland, Ísland, Ítalía, Írland, Lettland, Litháen, Lúxemborg, Holland, 
Kýpur, Noregur, Pólland, Portúgal, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, 

Sviss, Tékkland, Ungverjaland, Þýskaland

00800 244 244 29
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2.7 Hvað á ég að gera núna?
Ef þú hefur engar áhyggjur varðandi hið fyrirhugaða framsal þarft þú ekkert að aðhafast. Verði hið fyrirhugaða framsal 
samþykkt af yfirréttinum og samruninn samþykktur samkvæmt því ferli sem gefið er í Evróputilskipun um samruna yfir 
landamæri munu allir tryggingarsamningar sem framsalsáætlun nær yfir sjálfkrafa færast til framsalshafa. 

Ef þú telur að hið fyrirhugaða framsal muni hafa efnislega neikvæð áhrif á þig, eða ef þú vilt á annan hátt koma fram 
andmælum við hið fyrirhugaða framsal hefur þú rétt á að koma athugasemdum þínum á framfæri við réttinn hvort sem er í 
eigin persónu eða í gegnum lögmann eða skriflega. Annars getur þú komið athugasemdum til okkar skriflega eða í gegnum 
síma og við munum skrásetja athugasemdir þínar og láta PRA, FCA, hinum óháða sérfræðingi og High Court afrit í té. Við 
útskýrum ferlið sem fylgja þarf til að koma athugasemdum á framfæri í skjalinu með algengum spurningum og svörum.

Ef þú telur að þú verðir fyrir fjárhagslega neikvæðum áhrifum af fyrirætlununum jafnvel þó ekki sé krafa um að þú látið 
okkur í té athugasemdir þínar skriflega, biðjum við þig um að gera það svo að við fáum tækifæri á að skilja þær og ræða 
þær við þig. Vinsamlegast láttu okkur í té skriflega tilkynningu eins fljótt og auðið er og helst að minnsta kosti 5 virkum 
dögum áður en fyrirtaka yfirréttarins hefst. 

3. YFIRLIT YFIR SKÝRSLU ÓHÁÐS SÉRFRÆÐINGS

3.1 Inngangur
Þegar áætlun um að framselja tryggingafélag frá einu fyrirtæki til annars er lagt fram í yfirrétti - High Court of Justice 
réttinum í Englandi og Wales („High Court“) og farið er fram á samþykki hans verður því að fylgja skýrsla um ákvæði 
áætlunarinnar frá óháðum sérfræðingi („hinn óháði sérfræðingur“). Skýrsla hins óháða sérfræðings um áætlunina 
(„áætlunarskýrsla“) er krafa samkvæmt kafla VII af Financial Services and Markets Act 2000 („FSMA“).

Þetta er yfirlit yfir áætlunarskýrsluna („yfirlit“) og þessu yfirliti má dreifa meðal vátryggingartaka og annarra aðila sem hafa 
rétt á að fá eintak samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum. Áætlunarskýrslan inniheldur nákvæmar upplýsingar sem eru 
ekki birtar í þessu yfirliti. 

Yfirlitið og áætlunarskýrslan voru gerð samkvæmt beiðni frá AIG Europe Limited („AEL“) til handa High Court vegna 
skilyrða FSMA í tengslum við framsöl samkvæmt kafla VII. Ég er skuldbundinn High Court að hjálpa réttinum varðandi 
málefni á mínu sérfræðisviði. Þessi skuldbinding vegur þyngra en aðrar skyldur við persónur sem ég fékk leiðbeiningar 
eða fyrirmæli frá eða sem greiða mér fyrir vinnu mína. Þetta yfirlit er háð nokkrum takmörkunum sem þeim sem lýst er í 
áætlunarskýrslunni og í tilfelli raunverulegrar eða ætlaðrar mótsagnar milli þessa yfirlits og áætlunarskýrslunnar gildir 
áætlunarskýrslan. 

Þetta yfirlit og áætlunarskýrslan hafa verið gerð yfirréttinum - High Court til handa og High Court má reiða sig á þær. 
Hvorki hinn óháði sérfræðingur né Willis Towers Watson samþykkja neina ábyrgð eða skaðabóðaábyrgð gagnvart þriðja 
aðila í sambandi við þessa áætlunarskýrslu eða þetta yfirlit. Traust sem slíkir þriðju aðilar leggja á áætlunarskýrsluna eða 
þetta yfirlit er algjörlega á þeirra eigin ábyrgð.

3.2 Varðandi hinn óháða sérfræðing
Ég, Steve Mathews, er meðlimur í Institute and Faculty of Actuaries, og fékk réttindi mín 1999. Ég er sérfræðingur hjá 
fyrirtækinu Towers Watson Limited í Watson House, London Road, Reigate, RH2 9PQ („Willis Towers Watson“ eða 
„WTW“). Ég hef reynslu í þeim tegundum viðskipta sem eru stunduð af AEL.

Ég tel mig ekki hafa hagsmuna að gæta né hef ég slík tengsl eða hef átt þátt í rekstri, nú né áður með AEL eða öðrum 
félögum innan AIG samstæðunnar sem gæti haft áhrif á hæfni mína til að sinna starfi sem óháður sérfræðingur í 
fyrirhugaðri áætlun (eins og hún er skilgreind í málsgrein 3.3).

Willis Towers Watson, á heimsvísu, hefur tengsl við fyrirtæki innan AIG samstæðunnar; hinsvegar tel ég ekki að eðli 
og umfang þeirra tengsla hafi áhrif á getu mína til að vera óháður sérfræðingur vegna fyrirhugaðrar áætlunar. Ég hef 
látið nánari upplýsingar varðandi þessi samskipti beint í hendur Prudential Regulation Authority („PRA“) og Financial 
Conduct Authority („FCA“).

Skipan mín sem óháður sérfæðingur í sambandi við fyrirhugaða áætlun var samþykkt af PRA í samráði við FCA. 
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3.3 Fyrirhuguð áætlun
Hin fyrirhugaða áætlun („fyrirhuguð áætlun“) felur í sér framsal samkvæmt kafla VII á öllum viðskiptum AEL til: 

a) American International Group UK Limited (“AIG UK”) sem mun fá:

i.  þann hluta af (endur)tryggingarsamningum sem snúa að breskum áhættum og gefnir hafa verið 
út af eða af hálfu AEL, nema þegar slíkir (endur)tryggingarsamningar hafa verið gefnir út af AEL í 
gegnum eða af hálfu útibúa þess á Evrópska efnahagssvæðinu („EES“) eða Sviss;

ii.  þann hluta af (endur)tryggingarsamningum sem snúa að áhættum utan EES og eru gefnir út af eða 
af hálfu AEL nema þegar slíkir (endur)tryggingarsamningar hafa verið gefnir út af AEL í gegnum 
eða af hálfu útibúa þess á Evrópska efnahagssvæðinu („EES“) eða Sviss;

iii.  þann hluta af (endur)tryggingarsamningum sem snúa að áhættum utan EES og eru gefnir út af eða 
af hálfu AEL nema þegar slíkir (endur)tryggingarsamningar hafa verið gefnir út af AEL í gegnum 
eða af hálfu útibúa þess á Evrópska efnahagssvæðinu („EES“) eða Sviss.

b)  AIG Europe SA („AESA“) mun hafa útibú í EES og Sviss og mun fá þann hluta (endur)tryggingarsamninga 
sem gefnir eru út eða teknir yfir af AEL og eru ekki framseldir til AIG UK.

Ráðlagt er að gildisdagur þessara viðskipta sé hinn 1. desember 2018.

3.4 Félögin
AEL, AIG UK og AESA eru dótturfélög óbeint að fullu í eigu American International Group, Inc. („AIG“).  
Samansafn fyrirtækja í AIG samstæðunni eru í þessari skýrslu nefnd AIG samstæðan („AIG samstæðan“).

AEL og AIG UK eru bæði skráð í Stóra-Bretlandi, með starfsleyfi frá PRA og undir eftirliti hjá PRA og FCA. AESA er með 
starfsheimild frá fjármálaráðherra Lúxemborgar og lýtur eftirliti Commissariat aux Assurances (CAA).

3.5 Niðurstöður óháðs sérfræðings
Ég hef farið yfir hina fyrirhuguðu áætlun og mun hún líklega hafa áhrif á eftirfarandi hópa vátryggingartaka:

a)  Vátryggingartakar AEL, með tryggingarsamninga sem fluttir eru að hluta til AIG UK („hinir bresku framseldu 
vátryggingartakar“); og

b)  Vátryggingartakar AEL, með tryggingarsamninga sem fluttir eru að hluta til AESA („hinir evrópsku framseldu 
vátryggingartakar“) 

Ég hef velt upp líklegum áhrifum hinnar fyrirhuguðu áætlunar á hina bresku framseldu vátryggingartaka og á hina 
evrópsku framseldu vátryggingartaka. Í öllum tilvikum hef ég hugleitt líkleg áhrif hinnar fyrirhuguðu áætlunar á öryggi 
samningsbundina réttinda hinna framseldu vátryggingartaka. Ég hef einnig hugleitt líkleg áhrif hinnar fyrirhuguðu áætlunar 
á aðra þætti sem gætu haft áhrif á öryggi eða þjónustustig þeirra vátryggingartaka er málið varðar þar með talin afleiðing 
breytingar á regluverki hinna evrópsku framseldu vátryggingartaka.

Ég hef einnig hugleitt líkleg áhrif hinnar fyrirhuguðu áætlunar á endurtryggjendur sem hafa endurtryggingar samninga sem 
verða framseldir með hinni fyrirhugðu áætlun.

3.6 Öryggi tryggingartaka sem flytjast frá AEL til AIG UK
Það er álit mig að hinir bresku vátryggingartakar bæði beinir og endurtryggingartakar verði ekki fyrir neikvæðum 
fjárhagslegum áhrifum af hinni fyrirhuguðu áætlun. 

Breskir framseldir vátryggingartakar hafa tryggingarsamning frá AEL, fyrirtæki sem hefur betri aðgang að fjármagni en 
reglugerð um eiginfjárkröfur gerir ráð fyrir. Því að auki nær AEL fjármagnsáætlunum sínum sem ná lengra en reglugerð um 
eiginfjárkröfur kveður á um.

Samkvæmt hinni fyrirhuguðu framsalsáætlun, munu breskir framseldir vátryggingartakar hafa tryggingarsamning frá AIG 
UK, fyrirtæki sem hefur betri aðgang að fjármagni en reglugerð um eiginfjárkröfur gerir ráð fyrir. Því að auki er því spað að 
AIG UK nái fjármagnsáætlunum sínum sem ná lengra en reglugerð um eiginfjárkröfur kveður á um. 

Í því samhengi tel ég ekki að öryggi samningsbundina réttinda hinna bresku framseldu vátryggingartaka sé fjárhagslega 
skert vegna hinnar fyrirhuguðu framsalsáætlunar.



8

3.7 Öryggi tryggingartaka sem flytjast frá AEL til AESA
Það er álit mig að hinir evrópsku vátryggingartakar bæði beinir og endurtryggingartakar verði ekki fyrir neikvæðum 
fjárhagslegum áhrifum af hinni fyrirhuguðu áætlun. 

Evrópskir framseldir vátryggingartakar hafa tryggingarsamning frá AEL, fyrirtæki sem hefur betri aðgang að fjármagni en 
reglugerð um eiginfjárkröfur gerir ráð fyrir. Því að auki nær AEL fjármagnsáætlunum sínum sem ná lengra en reglugerð um 
eiginfjárkröfur kveður á um.

Eftir hina fyrirhuguðu áætlun, munu evrópskir framseldir vátryggingartakar hafa tryggingarsamning frá AESA, fyrirtæki 
sem hefur betri aðgang að fjármagni en reglugerð um eiginfjárkröfur gerir ráð fyrir. Því að auki er því spáð að AESA nái 
fjármagnsáætlunum sínum sem ná lengra en reglugerð um eiginfjárkröfur kveður á um.

Í því samhengi tel ég ekki að öryggi samningsbundina réttinda hinna evrópsku framseldu vátryggingartaka sé fjárhagslega 
skert vegna hinnar fyrirhuguðu framsalsáætlunar.

Við að komast að þessari niðurstöðu tek ég þó fram að hinir evrópsku framseldu vátryggingartakar njóta nú aðgengis 
að hinu breska bótakerfi vegna fjármálaþjónustu (e. Financial Services Compensation Scheme "FSCS")  sem getur í 
sumum tilfellum greitt út skaðabætur ef tryggjandi er ógjaldfær. Samkvæmt framlagðri framsalsáætlun munu evrópskir 
vátryggingatakar sem taka þátt í framsalinu og sem eru með kröfur sem koma fram fyrir framsalsdag (hvort sem þær hafa 
verið tilkynntar eður ei) ennþá njóta verndar frá FSCS samkvæmt reglum FSCS. Hins vegar, samkvæmt reglum sem eru í 
framsalsáætlun, munu evrópskir vátryggingatakar sem taka þátt í framsalinu og sem eru með kröfur sem koma fram eftir 
framsalsdag ekki njóta verndar FSCS eftir að framsalsáætlun hefur verið hrint í framkvæmd og það getur verið að þeir 
uppfylli ekki skilyrði um neina aðra tryggingavernd. Ég hef hugleitt þetta í áætlunarskýrslu minni og þrátt fyrir þetta tel ég 
að evrópskir framseldir vátryggingartakar verði ekki fyrir neikvæðum áhrifum af fyrirhugaðri áætlun.

3.8 Annað sem hafa ber í huga 
Ég tel að hin fyrirhugaða áætlun komi ekki til með að hafa veruleg áhrif á hina bresku framseldu vátryggingartaka né á 
hina evrópsku framseldu vátryggingartaka varðandi mál eins og eigna stýringu, vaxtaráætlanir, stýringu, framkvæmdir, 
meðhöndlun krafa, tilhögun stjórnunar, kostnaðarstig og matáætlarnir í samhengi við hvernig þau geta haft áhrif á öryggi 
samningsbundin réttindi vátryggingartaka og þjónustustig sem vátryggingartökum er boðið.

Um leið og ég kemst að þessari niðurstöðu, tek ég eftir því að mjög lítill hluti evrópskra tryggingartaka sem taka þátt í 
framsalinu og hvurs tryggingar hafa verið undirritaðar af AEL og sem verða fluttar frá fyrirtæki í Bretlandi til annarra ríkja 
innan EES, hafa núgildandi rétt til að skila inn athugasemdum til TFOS. Samkvæmt framlagðri framsalsáætlun munu þessir 
evrópsku framseldu vátryggingatakar ekki hafa aðgang að TFOS, þegar um er að ræða kvartanir er tengjast aðgerðum 
framkvæmdum eða aðgerðum sem ekki voru framkvæmdar eftir flutninginn og sem eru framkvæmdar/ekki framkvæmdar 
utan Stóra-Bretlands. Slíkur ágreiningur sem tengist slíkum kvörtunum mun hins vegar falla undir umboðsmann í Lúxemborg 
og mun falla undir úrskurð dómstóla í því landi þar sem áhættan er staðsett. Ég hef hugleitt þetta í áætlunarskýrslu minni og 
þrátt fyrir þetta tel ég að evrópskir framseldir vátryggingartakar verði ekki fyrir neikvæðum áhrifum af fyrirhugaðri áætlun.

Ég tel að hlutir eins og kostnaður og skattar sem tilfalla vegna þessarar áætlunar muni ekki hafa veruleg áhrif á öryggi 
samningsbundina réttinda vátryggingartaka.

Ég er sannfærður um að hið til lagða efni sem kynna á vátryggingartökum er viðeigandi og leið AEL til að hafa samband 
við vátryggingartaka þar með talin frávik frá hinni hefðbundnu samskiptaleið, er viðeigandi, sanngjörn og hlutfallslega rétt.

Utanaðkomandi endurtryggjendur AIG UK og AESA munu tryggja sömu ábyrgðir og fyrir AEL og meðhöndlun krafna 
verður framkvæmd af sama starfsliði og samkvæmt sömu stefnum og ferlum (sama gæðastigi) bæði fyrir og eftir 
framkvæmd hinnar fyrirhuguðu framsalsáætlunar. Ég tel að framsalið sem slíkt muni ekki hafa nein efnisleg áhrif á 
utanaðkomandi endurtryggjendur AEL.

Framsalsáætlunin byggir á fjármálalegum upplýsingum sem tengjast AEL frá 30. nóvember 2016 og fjárhagsspám er 
tengjast raunverulegu stjórnunarbókhaldi fyrirtækisins frá 28. febrúar 2017. Framsalsáætlunin tekur ekki tilllit til neinnar 
þróunar sem á sér stað eftir þessa dagsetningu, nema slíkt sé sérstaklega tekið fram í framsalsáætluninni.

Ég mun leggja fram viðbótar framsalsáætlun fyrir yfirréttinum sem mun byggja á uppfærðum fjárhagslegum gögnum og 
bera kennsl á öll fjárhagsleg málefni sem skipta máli og hafa komið upp á milli þeirra dagsetninga sem tilgreindar voru í 
fyrri málsgrein og dagsetningu á loka fyrirtöku yfirréttarins. 
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3.9 Viðbótarspurningar
a) Af hverju er endurskipulagningin nauðsynleg?
Í júní 2016 kaus Bretland um að ganga úr Evrópusambandinu („ESB“) („Brexit“). Ríkisstjórn Bretlands hóf formlegar 
samningaviðræður varðandi ákvæði útgöngu Bretlands í mars 2017 með því að virkja ákvæði 50. gr. Lissabon sáttmálans. 
Samningaviðræðurnar munu líklega taka að minnsta kosti tvö ár. 

Viðskipti AIG í Evrópu eru í dag skipulögð þannig að AEL er skrásett í Bretlandi með net útibúa í EES auk Sviss. Líklega 
verður þetta skipulag ekki mögulegt eftir Brexit. 

Til að bregðast við útgöngu Bretlands úr ESB, hefur AIG ákveðið að endurskipuleggja viðskipti sín í Evrópu. Úr núverandi 
tryggingafélagi AEL, hyggst AIG skapa tvö minni undirfélög; eitt sem staðsett er í Bretlandi sem inniheldur AIG UK og 
annað sem staðsett er í Lúxemborg og inniheldur AESA.

b) Hver yrðu áhrifin á vátryggingartaka ef endurskipulagningin ætti sér ekki stað?
Ef hin fyrirhugaða áætlun væri ekki til staðar og ef Bretland missir vegabréfsréttindi sín eru mjög raunhæfar áhyggjur til 
staðar að AEL gæti ekki uppfyllt skyldur sínar samkvæmt reglugerðum um eiginfjárkröfur, gert up kröfur í samræmi við 
reglugerðir, þjónustað núverandi vátryggingartaka í EES eða endurnýjað tryggingarsamninga í EES ríkjum.

c) Hver mun borga kröfur vátryggingartaka eftir hina fyrirhuguðu áætlun?
Eftir hina fyrirhuguðu áætlun mun AIG UK greiða kröfur breska framseldra vátryggingartaka og AESA mun greiða kröfur 
evrópskra framseldra vátryggingartaka. Starfsmenn sem vinna við greiðslu á kröfum hjá AEL mun halda áfram að vinna við 
meðhöndlun krafna fyrir hönd AIG UK og AESA samkvæmt hinni fyrirhuguðu framsalsáætlun. 

d) Mun hin fyrirhugaða áætlun hafa áhrif á utanaðkomandi endurtryggingar fyrirkomulag AEL?
AEL mun æskja þess að yfirrétturinn - High Court úrskurði til viðbótar (e. ancillary order) um heimild AIG UK og AESA að 
halda réttindum sínum gagnvart utanaðkomandi endurtryggjendum að því marki sem þau ná yfir hluta tryggingarsamninga 
AEL sem verið er að framselja í fyrirhugaðri áætlun. Verði High Court ekki við þessari beiðni þá hefur þetta ekki áhrif á 
niðurstöðu mína.

e) Hvernig get ég fengið frekari upplýsingar?
Afrit af áætlunarskýrslu er hægt að niðurhala frá www.aig.com/brexit en einnig er hægt að biðja um hana með því að 
hafa samband við þá lögmenn sem nefndir eru hér að neðan.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
Lundúnir EC4Y 1HS 
Stóra-Bretland 
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4. LAGALEG TILKYNNING

TILKYNNING

Í MÁLI
AIG EUROPE LIMITED

OG 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED 

OG
AIG EUROPE SA 

OG
Í MÁLI ER SNERTIR  

THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

Í HIGH COURT OF JUSTICE RÉTTINUM

CR-2017-009373

VIÐSKIPTA OG EIGNADÓMSTÓLL

ENGLANDS OG WALES 

FYRIRTÆKJARÉTTUR (ChD)

HÉR MEÐ TILKYNNIST að þann 5. mars 2018 sendu AIG Europe Limited („framseljandi“) og American International 
Group UK Limited („hinn breski framsalshafi“) og AIG Europe SA („hinn evrópski framsalshafi“) umsókn 
(„umsókn“) til High Court of Justice réttarins, Chancery deildar, fyrirtækjaréttar í Lundúnum („rétturinn“)varðandi 
kafla 107(1) í Financial Services and Markets Act 2000 (með síðari breytingum) („FSMA“) um úrskurð:

1. samkvæmt kafla 111 af FSMA til að heimila framsalsáætlun á tryggingaviðskiptum („áætlunin“) fyrir framsal á:

 (a)  ákveðnum tryggingaviðskiptum sem framseljandi á í til hins breska framsalshafa („hin framseldu bresku 
viðskipti“) í samræmi við skilyrði úrskurðarins og án frekari laga eða reglna; og að 
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 (b)  stuttu eftir framsal á hinum framseldu bresku viðskiptum, öll önnur viðskipti sem framseljandi á í, verði 
framseld til hins hins evrópska framsalshafa („hin framseldu evrópsku viðskipti“) samkvæmt 
fyrirskipuðum samruna yfir landamæri með yfirtöku hins evrópska framsalshafa á framseljanda í samræmi 
við Companies  Regulations 2007 (samruni yfir landamæri)( SI 2007/2974) („samruni) og í samræmi 
við skilyrði úrskurðarins; og 

2. viðbótarúrskurð við áætlunina í samræmi við kafla 112 og 112A af FSMA.

Eftirfarandi skjöl eru aðgengileg ókeypis og má hlaða þeim niður á slóðinni: www.aig.com/brexit : 

• Afrit af skýrslu um ákvæði áætlunarinnar sem gerð var í samræmi við kafla 109 af FSMA af óháðum sérfræðingi, 
Steve Mathews frá Willis Towers Watson, en ráðning hans var samþykkt af Prudential Regulation Authority, 
(„áætlunarskýrsla“); 

• Áætlunarskjalið í heild; 
• Áætlunarbæklingur (sem inniheldur yfirlit yfir ákvæði áætlunarinnar og yfirlit yfir áætlunarskýrslu); og 
• skjal með spurningum og svörum um áætlunina. 

Viðbótargögn og frekari fréttir um áætlunina verða birt á þessari síðu svo gott er að athuga reglulega hvort uppfærslur hafi 
átt sér stað. Þú getur einnig beðið um ókeypis eintök af þessum skjölum með því að skrifa eða hringja í framseljanda með 
samskiptaupplýsingunum hér að neðan.

Umsóknin verður lögð fyrir dómara í Chancery deild High Court réttarins þann 18. október 2018 í  
Rolls Building, Fetter Lane, Lundúnum, EC4A 1NL, Bretlandi. Sambærileg umsókn í tengslum við samrunann á að vera  
lögð fyrir á sama tíma. Ef hann er samþykktur af réttinum er fyrirhugað að áætlunin og samruninn taki gildi  
þann 1. desember 2018. 

Þeir aðilar sem telja að þeir verði fyrir neikvæðum áhrifum af því að áætlunin sé framkvæmd hefur 
rétt á að vera viðstaddur fyrirtökuna og láta sjónarmið sín í ljós hvort sem er í eigin persónu eða í 
gegnum lagalegan fulltrúa. 

Aðila sem heldur fram að hann verði fyrir neikvæðum áhrifum af áætluninni en ætlar sér ekki að vera viðstaddur fyrirtökuna 
er heimilt að koma málflutningi sínum um áætlunina á framfæri með því að hringja eða skrifa lögmönnum þeim er nefndir 
eru hér að neðan eða framseljanda með því að nota samskiptaupplýsingarnar hér að neðan. 

Allir aðilar sem ætla að vera viðstaddir dómþingið eða koma málflutningi sínum á framfæri í gegnum síma eða skriflega 
eru beðnir  (en ekki skylt) að tilkynna andmæli sín eins fljótt og auðuð er helst fimm dögum áður en fyrirtakan vegna 
umsóknarinnar á sér stað þann 18. október 2018, til lögmanna þeirra er nefndir eru hér að neðan eða framsalshafa með 
að nota samskiptaupplýsingarnar sem gefnar eru hér að neðan.

Ef áætlunin er samþykkt af réttinum mun það leiða til framsals:

1.  allra samninga, eigna, viðskipta og skyldna sem snúa að hinum framseldu bresku viðskiptum til hins breska 
framsalshafa í samræmi við skilyrði úrskurðarins; og 

2.  allra samninga, eigna, viðskipta og skyldna sem snúa að hinum framseldu EES viðskiptum til hins evrópska 
framsalshafa í samræmi við skilyrði úrskurðarins,

í báðum tilfellum, væri aðila annars heimilt að fella úr gildi, breyta, eignast að krefjast hagsmuna eða réttinda eða 
meðhöndla hagsmuni eða réttindi eins og þau væru fallin úr gildi eða breytt í samræmi við þau. Slík réttindi verður 
eingöngu hægt að nýta sér að því leiti sem úrskurður réttarins kveður á um það.

6. apríl 2018

Heimilisfang framseljanda:

The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Lundúnir EC3M 4AB, Stóra Bretland
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Samskiptaupplýsingar framseljanda:

Símanúmer:

UPPRUNALAND GJALDFRJÁLST SÍMANÚMER
Bandaríkin 8336454339

Malta 80062519

Liechtenstein 0800110061

Grikkland 0080044142187

Rúmenía 0800400986

Króatía 0800988961

Austurríki, Belgía, Búlgaría, Bretland, Danmörk, Eistland, Finland, 
Frakkland, Ísland, Ítalía, Írland, Lettland, Litháen, Lúxemborg, Holland, 
Kýpur, Noregur, Pólland, Portúgal, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, 

Sviss, Tékkland, Ungverjaland, Þýskaland

00800 244 244 29

Símalínur okkar eru opnar frá 9.00 til 17.00 mánudaga til föstudaga (fyrir utan opinbera frídaga).

Póstfang: AIG Brexit Team, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Lundúnir EC3M 4AB, Stóra-Bretland

Netfang: aigbrexit@aig.com 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65 Fleet Street
Lundúnir
EC4Y 1HS
Stóra-Bretland 

Tilv.: 153385.0064 (GHFS) 
Lögmenn framseljanda
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