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ŠĪ VĒSTULE UN TĀS PIELIKUMI IR SVARĪGI — LŪDZU, IZLASIET TOS RŪPĪGI

Mēs jums rakstām, jo mūsu dati liecina, ka jūs vai jūsu grupas uzņēmums ir veicis darījumus vai nodarbojies ar 
uzņēmējdarbību AIG Europe Limited (AEL) vārdā. Mēs rakstām, lai sniegtu jums svarīgu informāciju saistībā ar šīs 
uzņēmējdarbības paredzēto pāreju. 

Kas notiek?
Mēs pārstrukturējam AEL, reaģējot uz Apvienotās Karalistes lēmumu atstāt Eiropas Savienību (ES) (plašāk zināms kā 
“Brexit”). Mēs reorganizējamies, lai nodrošinātu piemērotāko struktūru, no kuras pēc Brexit apkalpot apdrošinājuma ņēmējus 
Apvienotajā Karalistē un visā Eiropā. 

Mēs plānojam nodot visu savu Eiropas apdrošināšanas uzņēmējdarbību AIG Europe SA (AIG Europe) uzņēmumam, citam 
AIG grupas apdrošināšanas uzņēmumam (Paredzētā nodošana). AIG Europe ir reģistrēts Luksemburgā un ir saņēmis 
atļauju no Luksemburgas finanšu ministra, un to uzrauga Apdrošināšanas komisariāts (Commissariat aux Assurances). 
Paredzētajai nodošanai ir nepieciešami attiecīgie juridiskie un regulējošo iestāžu apstiprinājumi. Apstiprināšanas gadījumā tā 
stāsies spēkā 2018. gada 1. decembrī.

Paredzētā nodošana neietekmēs apdrošinājuma ņēmējiem paredzēto segumu, apdrošinājuma 
ņēmēju saistības saskaņā ar viņu polisi vai veidu, kādā tiek pildīti polises nosacījumi. Mūsu saistības 
pret apdrošinājuma ņēmējiem nemainīsies, bet attiecīgās polises apdrošinātājs mainīsies no AEL uz 
AIG Europe. Dažu apdrošinājuma ņēmēju tiesības piekļūt Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu 
kompensācijas sistēmai (FSCS) un Finanšu ombuda dienestam (FOS) var mainīties, un AIG Europe 
piemēros Luksemburgas, nevis Apvienotās Karalistes regulējošo režīmu. Tas ir sīkāk aprakstīts bieži 
uzdoto jautājumu dokumentā (“Jautājumi un atbildes”), kas pievienots šai vēstulei. 

Turpmāk esam snieguši detalizētu informāciju par to, kā notiks Paredzētā nodošana, kādas garantijas jums (un jūsu klientiem) 
tiek paredzētas, kur varat atrast papildu informāciju un kādas ir jūsu (un jūsu klientu) tiesības. Mēs jūs (un jebkuru no jūsu 
klientiem, kurus skar Paredzētā nodošana) aicinām rūpīgi izlasīt šajā vēstulē un tās pielikumos sniegto informāciju, lai jūs (un 
jūsu klienti) varētu apsvērt Paredzētās nodošanas sekas.

Izņemot sadaļas “Komunikācijas pasākumi” 4. lappusē aprakstīto, turpmākas darbības saistībā ar Paredzēto nodošanu 
nav nepieciešams veikt. Tomēr mēs labprāt palīdzēsim vairāk, ja jūs neesat pārliecināts par ierosinājumiem, ja jums ir kādi 
jautājumi, ja vēlaties saņemt skaidrojumus vai domājat, ka tie jūs (vai jūsu klientus) var nelabvēlīgi ietekmēt. Jums (un jūsu 
klientiem) saskaņā ar Apvienotās Karalistes noteikumiem par nodošanu ir arī tiesības izvirzīt iebildumus pret AEL un iesniegt 
prasījumus Anglijas un Velsas Augstajā tiesā (rakstiski vai personīgi), kā aprakstīts tālāk.

Kā notiks Paredzētā nodošana?
Paredzētā nodošana tiks īstenota, apvienojot apdrošināšanas uzņēmumus nodošanas sistēmas ietvaros saskaņā ar 
2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgus likuma VII daļu un Eiropas direktīvu par kapitālsabiedrību pārrobežu 
apvienošanos (2017/1132). Šis process pieprasa Anglijas un Velsas Augstajai tiesai (Augstā tiesa) apstiprināt Paredzēto 
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nodošanu un neatkarīgam ekspertam (Neatkarīgais eksperts) sniegt atzinumu par iespējamo nodošanas ietekmi uz 
apdrošinājuma ņēmējiem. Neatkarīgais eksperts ir secinājis, ka Paredzētā nodošana neradīs būtiskas negatīvas sekas 
apdrošinājuma ņēmējiem. Neatkarīgā eksperta ziņojuma kopsavilkums pieejams pievienotajā sistēmas brošūrā (Sistēmas 
buklets).

Kopsavilkums par Paredzēto nodošanu pieejams sistēmas bukletā. Papildinformācija sniegta sadaļā Jautājumi un atbildes. 
Tā ietver informāciju par to, kāpēc AIG veic Paredzēto nodošanu, un to, kā Paredzētā nodošana ietekmē apdrošinājuma 
ņēmējus.

Kādas drošības garantijas jūs saņemsiet?
Kā daļu no Paredzētās nodošanas, jūsu intereses (un jūsu klientu intereses) uzrauga padziļināta pārskata process, kas 
paredzēts, lai nodrošinātu, ka apdrošinājuma ņēmēji, saņēmēji un citas ieinteresētās personas saņem atbilstīgu paziņojumu 
un ka viņiem ir tiesības iesniegt iebildumus Augstajā tiesā. Šajā pārskatīšanas procesā ietilpst:

• Neatkarīgā eksperta iecelšana, lai Augstajai tiesai sagatavotu ziņojumu par Paredzētās nodošanas iespējamo ietekmi 
uz apdrošinājuma ņēmējiem un citām ieinteresētajām pusēm;

• iespēja jums, jūsu klientiem un citām ieinteresētajām pusēm apstrīdēt vai izteikt jebkādas bažas saistībā ar Paredzēto 
nodošanu vai nu Augstajai tiesai, vai arī mums, pēc kā paustās bažas tiks paziņotas Apvienotās Karalistes Uzraudzības 
regulēšanas iestādei (PRA), Finanšu vadības iestādei (FCA), Neatkarīgajam ekspertam un Augstajai tiesai;

• apspriešanās ar PRA un FCA, kas arī sniegs ziņojumu par Paredzēto nodošanu Augstajā tiesā;
• Paredzētās nodošanas apstiprināšana Augstajā tiesā.

Augstā tiesa apstiprina Paredzēto nodošanu tikai tad, ja tā uzskata to par lietderīgu visos apstākļos. Ja Paredzēto nodošanu 
apstiprina Augstā tiesa, paredzams, ka tā stāsies spēkā 2018. gada 1. decembrī.

Kā Paredzētā nodošana ietekmē jūs un jūsu klientus?
Paredzētā nodošana neietekmēs AEL izsniegto esošo vai vēsturisko polišu segumu, pārvaldību vai saistības. Mūsu saistības 
pret apdrošinājuma ņēmējiem nemainīsies, bet polises pāries no AEL uz AIG Europe. Dažu apdrošinājuma ņēmēju tiesības 
piekļūt Apvienotās Karalistes FSCS un FOS var mainīties, un AIG Europe piemēros Luksemburgas, nevis Apvienotās Karalistes 
regulējošo režīmu. Tas ir sīkāk aprakstīts dokumentā “Jautājumi un atbildes”, kas pievienots šai vēstulei.  
Ja jums ir noslēgti līgumi ar AEL, kas regulē attiecības starp jūsu uzņēmumu un AEL (Uzņēmējdarbības līgumu 
nosacījumi), šāds(-i) līgums(-i) tiks automātiski nodots(-i) uzņēmumam AIG Europe saskaņā ar Paredzēto nodošanu, un 
jums attiecībā uz šo nav jāveic nekādas darbības.

Kā jums vajadzētu rīkoties tālāk?
Jūs saņemsiet “Sistēmas bukletu”, kurā pieejama papildu informācija par Paredzēto nodošanu, un dokumentu “Jautājumi un 
atbildes”, un mēs aicinām jūs (un jūsu klientus) tos uzmanīgi izlasīt. “Sistēmas buklets” ietver:

• Paredzētās nodošanas kopsavilkumu;
• Neatkarīgā eksperta ziņojuma kopsavilkumu;
• paziņojumu par Paredzēto nodošanu un papildu informāciju par Augstās tiesas sēdi.

Ja jums nav bažu par Paredzēto nodošanu vai arī jūs nevēlaties iebilst pret to, jums nav jāveic nekādas 
turpmākas darbības. 

Tomēr, ja jums (vai jūsu klientiem) ir bažas par Paredzēto nodošanu un to, kā tā var ietekmēt jūs (vai jūsu klientus), jums 
(un jūsu klientiem) ir tiesības iesniegt rakstiskas prasības Augstajā tiesā vai tikt uzklausītam Augstās tiesas sēdē, lai izteiktu 
pretenzijas pret Paredzēto nodošanu (personīgi vai ar juridisku pārstāvību). Augstās tiesas sēde ir ieplānota 2018. gada 
18. oktobrī Rolls Building ēkā, Karaliskajā tiesu namā (Royal Courts of Justice), ar adresi 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, 
London EC4A 1NL. Jūs (vai jūsu klienti) varat rakstiski vai pa telefonu šīs bažas izteikt arī mums, un mēs reģistrēsim jūsu bažas 
un paziņosim tās PRA, FCA, neatkarīgajam ekspertam un Augstajai tiesai.  Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā sazināties 
ar mums, lūdzu, skatiet sadaļu “Papildinformācija”. 

Komunikācijas pasākumi
Kā jau minēts iepriekš, Paredzētās nodošanas ietvaros mums ir rakstiski jāinformē visi AEL apdrošinājuma ņēmēji, saņēmēji un 
citas ieinteresētās personas (tostarp tās, kas ir vai nesen ir bijušas apdrošinājuma ņēmēji). Tiek veikti komunikācijas pasākumi, 
un mēs varam sazināties vai, iespējams, jau esam sazinājušies ar jūsu uzņēmumu, lai saņemtu palīdzību to sagatavošanā.

Jūs varat saņemt jautājumus no saviem klientiem (gan pašreizējiem, gan nesenajiem apdrošinājuma ņēmējiem) par Paredzēto 
nodošanu. Dokuments “Jautājumi un atbildes”, kas pievienots šai vēstulei, sniegs jums pietiekamu informāciju, lai atbildētu uz 
daudzām jūsu klientu neskaidrībām. Ja jūsu klientiem ir sarežģītāki jautājumi, lūdzu, novirziet tos sadaļā “Papildinformācija” 
norādītajām kontaktpersonām.



Papildu informācija
Ja jūs vēlaties bez maksas saņemt papildu informāciju vai Paredzētās nodošanas dokumentu kopijas vai uzdot jebkādus citus 
jautājumus, kas saistīti ar Paredzēto nodošanu, lūdzu, sazinieties ar AIG, zvanot specializētajam palīdzības tālrunim  
00800 244 244 29 vai rakstot e-pastu uz aigbrexit@aig.com, vai rakstot AIG Brexit komandai adresē 58 Fenchurch 
Street, London EC3M 4AB. Palīdzības tālrunis būs pieejams no plkst. 9.00 līdz 17.00, no pirmdienas līdz piektdienai 
(izņemot svētku dienas). Alternatīva iespēja — visu to dokumentu kopijas, kas attiecas uz Paredzēto nodošanu, ieskaitot visus 
Paredzētās nodošanas noteikumus un neatkarīgā eksperta ziņojumu, var lejupielādēt no mūsu tīmekļa vietnes, kas veltīta 
Paredzētajai nodošanai: www.aig.com/brexit (Sistēmas tīmekļa vietne). Sistēmas vietnē pieejamas arī citas valodas. 
Atjauninājumi par Paredzēto nodošanu laiku pa laikam tiks ievietoti Sistēmas vietnē, ieskaitot izmaiņas Augstās tiesas sēdes 
datumā.

Ja jūsu jautājumi neattiecas uz Paredzēto nodošanu, bet tā vietā ir saistīti ar standarta polises jautājumiem, piemēram, 
prasību, atjaunošanu vai polises pārvaldīšanu, lūdzu, izmantojiet parasto AIG kontaktinformāciju. 

Jūsu Uzņēmējdarbības līguma(-u) nosacījumu nodošana nozīmē, ka AIG Group uzņēmums, kas kontrolē informācijas 
apstrādi, kas saistīta ar šo līgumu, mainīsies no AEL uz AIG Group. Veids, kādā izmantojam jūsu informāciju, nekā citādi 
nemainās, un mēs turpināsim jūsu informāciju aizsargāt, kā esam to darījuši līdz šim. Vairāk informācijas par to, kā  
AIG Group izmanto jūsu personīgo informāciju, varat apskatīt šeit: www.aig.com/globalprivacy.

Ar cieņu,  
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