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AIG Europe Limited
uz

American International  
Group UK Limited

un
AIG Europe SA

Bieži uzdotie jautājumi



2

Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ) 
Rādītājs 

A DAĻA. PAREDZĒTĀS IZMAIŅAS MŪSU UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

1. Kādas izmaiņas tiek ieviestas AIG uzņēmējdarbībā?      5

2. Kāpēc AIG īsteno Paredzēto nodošanu?       5

3. Kā tiks īstenota Paredzētā nodošana?       5

4. Vai man ir jāveic kādas darbības?       5

5. Kas ir apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošana?      5

6. Kas ir pārrobežu apvienošana?       6

7. Ar kādu tiesisko procesu tiek īstenota Paredzētā nodošana un Apvienošana?    6

8. Kādas ir Paredzētās nodošanas sekas?       6

9. Kā uzzināt, kam pēc Pabeigšanas datuma tiks nodota mana polise?    7

10. Kā rīkoties, ja mana polise aptver gan Apvienotās Karalistes, gan Eiropas riskus?   7

11. Kur atrodas AIG UK?        7

12. Kur atrodas AIG Europe?        7

13. Kādēļ par jauno AIG galvenā biroja atrašanās vietu Eiropā tika izvēlēta Luksemburga?   7

14. Es nedzīvoju Apvienotajā Karalistē. Vai Paredzētā nodošana attiecas uz mani?   7

B DAĻA. KĀDI AIZSARGPASĀKUMI TIKS PIEMĒROTI PAREDZĒTĀS 
NODOŠANAS PROCESĀ?

15. Kādi aizsargpasākumi tiek piemēroti Paredzētās nodošanas procesā?    8

16. Kas ir Neatkarīgais eksperts? Kurš tiks iecelts šajā amatā, un kāda būs viņa loma?   8

17. Kas tiek ietverts Neatkarīgā eksperta ziņojumā?      8

18. Kādas būs AIG UK un AIG Europe maksātspējas un kapitāla prasības?     8

19. Kas ir Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēma (Financial Services Compensation Scheme, FSCS),  

un kā Paredzētā nodošana ietekmēs manas iespējas piekļūt FSCS?    9

20. Kā FSCS aizsardzības zaudēšana ietekmēs apdrošinājuma ņēmējus, kuriem ir Eiropas polises?  9

21. Kas ir Finanšu ombuda dienests (Apvienotās Karalistes ombuds), un kā Paredzētā nodošana ietekmēs  
manas iespējas piekļūt Apvienotās Karalistes ombudam?     9

22. Vai FCA un PRA pārskata Paredzēto nodošanu?      10

C DAĻA. APSTIPRINĀŠANAS PROCESS

23. Kad un kur notiks Augstās tiesas sēde, kurā tiks izskatīta Paredzētā nodošana?   10

24. Kas notiks Augstās tiesas sēdes laikā?       10

25. Vai es varu balsot par Paredzēto nodošanu?      10

26. Kā es varu iebilst pret Paredzēto nodošanu, paust bažas vai izteikt protestu?    11

27. Kad notiks Paredzētā nodošana, un kā uzzināt, kā tā turpinās?     11

28. Kurš segs izdevumus saistībā ar Paredzēto nodošanu?      11
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D DAĻA. PAREDZĒTĀS NODOŠANAS IETEKME UZ MANAS POLISES 
ADMINISTRĒŠANU

29. Vai apdrošināšanas sabiedrības maiņa ietekmē manas polises atjaunošanu vai polisi, ko es šobrīd pērku? 11

30. Vai Paredzētā nodošana radīs jebkādas izmaiņas apdrošināšanas segumā, kas man tiek nodrošināts  

saskaņā ar manu polisi?        11

31. Vai jūs atkārtoti izsniegsiet manu pašreizējo polisi un nosūtīsiet man jaunu?    11

32. Vai mans brokeris ir informēts par šīm izmaiņām (ja tās ir piemērojamas)?    11

33. Vai Paredzētās nodošanas rezultātā par manu esošo polisi būs jāmaksā jebkādas papildu prēmijas?  12

34. Es apmaksāju prēmiju, izmantojot tiešo debetu. Vai man ir jāaizpilda cits tiešā debeta pilnvarojums?  12

35. Vai ar manu polisi strādās tie paši cilvēki?       12

36. Apdrošināšanas sabiedrības maiņa ir ieplānota 2018. gada 1. decembrī. Vai tas būs  
mans jaunais atjaunošanas datums?       12

37. Vai Paredzētā nodošana ietekmēs manas iesniegtās prasības vai manas iespējas turpmāk iesniegt prasības? 12

38. Kā rīkoties, ja par manu prasību saskaņā ar manu apdrošināšanas polisi nav panākta vienošanās  

vai par kuru ir juridisks strīds?        12

39. Vai nodošana var ietekmēt informācijas apstrādi saistībā ar manu līgumu un/vai prasību?  12

E DAĻA. PAPILDINFORMĀCIJA

40. Kur iegūt papildinformāciju?        12

41. Kādēļ es saņēmu vairākas vēstules un informācijas pakas?     13

42. Es vairs neesmu apdrošinājuma ņēmējs — kādēļ šis attiecas uz mani?    13

43. Kā rīkoties, ja es vēlos atcelt savu polisi, jo mani neapmierina izmaiņas?    13

44. Kas notiks, ja Paredzētā nodošana netiks apstiprināta?     13

45. Kā AIG rīkosies, ja tiks noteikti pārejas pasākumi saistībā ar Brexit?    13

46. Kādēļ AIG veic ar Brexit saistīto pārstrukturēšanu šādā veidā?     13
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G DAĻA. SPECIFISKI PĀRAPDROŠINĀTĀJU JAUTĀJUMI

58. Kā darbosies sadalīto organizāciju īpašumtiesību struktūra?     15

59. Kā Sadalītās polises tiek pārvaldītas Paredzētās nodošanas laikā, un vai tas ietekmēs  
AEL cedētos pārapdrošināšanas līgumus?       15

H DAĻA. CITAS IEINTERESĒTĀS PUSES (TOSTARP PIEGĀDĀTĀJI/ 
PĀRDEVĒJI/IZPLATĪTĀJI VAI CITI UZŅĒMĒJDARBĪBAS PARTNERI)

60. Kas notiek ar nodrošinājumiem vai ķīlām, ko AEL ir sniedzis pārapdrošinātājs, attiecībā uz tā  
saistībām saskaņā ar pārapdrošināšanas līgumu?      16

61. Vai mans līgums ar AEL vai AEL filiālēm mainīsies?      16

62. Kā rīkoties, ja mans līgums ir saistīts gan ar AEL Apvienotās Karalistes, gan Eiropas apdrošināšanas sabiedrībām? 16

63. Kā turpmāk notiks izmaksu piešķiršana man saskaņā ar manu līgumu?    16

64. Kā rīkoties, ja mans līgums ir noslēgts ar AIG Inc. vai citu AIG Group uzņēmumu, bet tajā ietilpst preces  
vai pakalpojumi, kas tiek sniegti AEL?       16

65. Es esmu AEL stratēģiskais partneris, un man ir noslēgts līgums, kas ļauj man pārdot apdrošināšanu  
maniem klientiem visā Eiropā AEL vārdā. Vai Paredzētā nodošana ietekmēs manus klientus?  16

66. Es esmu AEL stratēģiskais partneris. Vai mani klienti tiks informēti par Paredzēto nodošanu?  17

67. Vai man vai maniem klientiem radīsies kādas izmaksas?     17

68. Kur vērsties, lai iegūtu papildinformāciju?       17

F DAĻA. SPECIFISKI BROKERU JAUTĀJUMI

47. Kādi ir jūsu termiņi tādu kapitalizētu Eiropas meitasuzņēmumu izveidošanai, kuri var juridiski izvērst  

darbību ES un spēj izmaksāt atlīdzības klientu Eiropas uzņēmumiem?    13

48. Kā jūs pārvaldīsiet daudznacionālo klientu vajadzības šī procesa laikā?    13

49. Vai jaunajiem uzņēmumiem būs kredītreitingi?      13

50. Vai jūs informēsiet rakstveidā apdrošinājuma ņēmējus?     14

51. Vai jūs sagaidāt, ka brokeri atbalstīs paziņojumu sagatavošanu?     14

52. Kā tas ietekmēs mana uzņēmējdarbības līguma ar AEL (un citu  
iespējamo vienošanos ar AEL) nosacījumus?      14

53. Vai jums ir licencēti uzņēmumi Eiropā, kas spētu izvērst un vadīt uzņēmējdarbību gadījumā, ja  
Apvienotā Karaliste zaudē tiesības veikt komercdarbību EEZ pēc Brexit?    14

54. Kā tas ietekmē AIG Apvienotajā Karalistē?      15

55. Kāds būs AEL uzņēmējdarbības un līdzekļu sadalījums starp AIG Europe un AIG UK procentos?  15

56. Vai AIG ieviesīs divas pārvaldības struktūras — Eiropā un Apvienotajā Karalistē?   15

57. Šis ir sarežģīts pārstrukturēšanas process. Vai AIG Europe spēs izpildīt savus uzņēmējdarbības  

pienākumus pēc Brexit?        15
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A DAĻA. PAREDZĒTĀS IZMAIŅAS MŪSU UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

1. Kādas izmaiņas tiek ieviestas AIG uzņēmējdarbībā?
Jūsu polisi patlaban nodrošina AIG Europe Limited (AEL), Apvienotajā Karalistē (Apvienotā Karaliste) reģistrēta 
apdrošināšanas sabiedrība, ko pilnvarojusi Uzraudzības regulēšanas iestāde (PRA) un ko reglamentē PRA un Finanšu 
vadības iestāde (FCA). Mēs plānojam nodot visu AEL apdrošināšanas uzņēmējdarbību, tostarp jūsu polisi, divām 
jaunizveidotām apdrošināšanas sabiedrībām AIG grupā (Paredzētā nodošana). Divas jaunizveidotās apdrošināšanas 
sabiedrības ir American International Group UK Limited (AIG UK) un AIG Europe SA (AIG Europe). Lai iegūtu plašāku 
informāciju par to, kuram no šiem uzņēmumiem tiks nodota jūsu polise, skatiet 9. un 10. jautājumu. 

2. Kāpēc AIG īsteno Paredzēto nodošanu?
Paredzētā nodošana ir daļa no pārstrukturēšanas, ko īsteno AIG Group, reaģējot uz Apvienotās Karalistes iedzīvotāju 
lēmumu izstāties no Eiropas Savienības (ES) (zināms kā “Brexit”). Brexit procesa rezultātā Apvienotā Karaliste izstāsies no 
ES 2019. gada 29. martā. Mēs īstenojam Paredzēto nodošanu plašākas pārstrukturēšanas ietvaros, lai nodrošinātu, ka pēc 
Brexit varam turpināt apkalpot esošos apdrošinājuma ņēmējus un izvērst jaunu apdrošināšanas darbību visā Eiropā.

3. Kā tiks īstenota Paredzētā nodošana?
Paredzētā nodošana tiks īstenota, izmantojot apvienoto apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošanu atbilstoši 2000. gada 
Likuma par finanšu pakalpojumiem un tirgiem VII daļu (FSMA) un pārrobežu apvienošanās procesam saskaņā ar Eiropas 
Direktīvu par kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanos (Apvienošana). Plašāka informācija par tiesisko procesu un 
Paredzētās nodošanas un Apvienošanas sekām ir izklāstīta 5., 6., 7. un 8. jautājumā.

4. Vai man ir jāveic kādas darbības?
Mēs aicinām jūs rūpīgi izlasīt informāciju, kas sniegta šajā dokumentā un shēmas bukletā (Sistēmas buklets), lai 
jūs varētu apsvērt Paredzētās nodošanas sekas. Tomēr, ja vien jums nav radušās šaubas saistībā ar priekšlikumiem vai 
jautājumi, vai jūs nevēlaties precīzāku informāciju, un jūs neuzskatāt, ka šis process var jūs ietekmēt nelabvēlīgi, jums nav 
jāveic nekādas darbības saistībā ar Paredzēto nodošanu. Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā varat izteikt protestu, 
paust bažas vai uzdot jautājumus par Paredzēto nodošanu, skatiet 26. un 40. jautājumu.

5. Kas ir apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošana?
Apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošana (dažkārt dēvēta par “VII daļas nodošanu”) ir apdrošināšanas sabiedrības 
nodošana saskaņā ar FSMA VII daļu. Tas ir process, kura laikā viena apdrošinātāja saistības un atbilstošie aktīvi tiek nodoti 
citam apdrošinātājam. Process, kas jāievēro, ir strikts, lai nodrošinātu apdrošinājuma ņēmēju aizsardzību. Lai Paredzētā 
nodošana stātos spēkā, to nepieciešams sankcionēt Anglijas un Velsas Augstajai tiesai (Augstā tiesa). Vērtējot Paredzēto 
nodošanu, Augstā tiesa ņem vērā PRA, FCA un Neatkarīgā eksperta viedokļus un visus iebildumus, ko iesniegušas 
ietekmētās puses, piemēram, apdrošinājuma ņēmēji un pārapdrošinātāji.

Ņemiet vērā, ka ne visi šie FAQ attieksies uz visiem saņēmējiem. Mēs vēlamies izcelt tālāk minētās sadaļas kā īpaši 
saistošas konkrētām grupām.

Ja jūs esat: Saistošie jautājumi

Apdrošinājuma ņēmējs 
vai prasītājs

A–E daļa galvenokārt attiecas uz apdrošinājuma ņēmējiem un prasītājiem, lai gan 
tajās ir sniegta noderīga papildinformācija brokeriem, pārapdrošinātājiem un citām 
ieinteresētajām pusēm

Brokeris Jums būs vērtīgi pārskatīt A–E daļu, lai pārzinātu klientiem sniegto informāciju un varētu 
sniegt atbalstu saviem klientiem jebkura jautājuma gadījumā.

F daļa ir īpaši pielāgota brokeriem.

Pārapdrošinātājs Visi A–E daļā minētie jautājumi attiecas uz jums, lai gan jums jāņem vērā, ka atsauces uz 
“polisēm” šajās sadaļās ir gadījumos, kad AEL ir (pār)apdrošinātājs. 

G daļa ir īpaši pielāgota AEL pārapdrošinātājiem. 

Piegādātājs/pār-
devējs/izplatītājs vai 
cits uzņēmējdarbības 
partneris (citas iein-
teresētās puses)

A–E daļā ir pieejama noderīga papildinformācija par mūsu pārstrukturēšanas procesu, 
lai gan jautājumi, kas attiecas uz apdrošināšanas polisēm, nav saistoši, ja jūs pats neesat 
apdrošinājuma ņēmējs vai prasītājs. 

H daļa ir īpaši pielāgota citiem AEL darījumu partneriem, kas nav saistīti ar 
apdrošināšanu.
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6. Kas ir pārrobežu apvienošana?
Pārrobežu apvienošana ir divu vai vairāku dažādās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs (EEZ valstis) esošu uzņēmumu 
apvienošana, tādējādi atbilstoši likumam pievienojamā uzņēmuma (šajā gadījumā AEL) aktīvi un saistības kļūst par 
iegūstošā uzņēmuma (šajā gadījumā AIG Europe) aktīviem un saistībām, un pievienojamais uzņēmums (AEL) tiek likvidēts. 

7. Ar kādu tiesisko procesu tiek īstenota Paredzētā nodošana un Apvienošana?
Paredzētā nodošana un Apvienošana sastāv no vairākiem posmiem. Vispārīgi tos var aprakstīt, kā norādīts tālāk. 

• 1. posms (Apvienotās Karalistes nodošana): visa ar Apvienoto Karalisti saistītā AEL apdrošināšanas 
uzņēmējdarbība tiks nodota AIG UK atbilstoši apdrošināšanas sabiedrības nodošanas procesam saskaņā ar FSMA 
VII daļu.

• 2. posms (Eiropas nodošana): visa ar Eiropu saistītā AEL apdrošināšanas uzņēmējdarbība tiks nodota AIG 
Europe atbilstoši apdrošināšanas sabiedrības nodošanas procesam saskaņā ar FSMA VII daļu un Apvienošanu.

• 3. posms (likvidēšana): pabeidzot Eiropas nodošanu, AIG Europe kļūs par AEL pārņēmēju, un AEL saskaņā ar 
likumu tiks likvidēts. 

Paredzētā nodošana ir atkarīga no Apvienošanas, un otrādi. Tādēļ Paredzētā nodošana tiks īstenota tikai tad, ja tiks 
apstiprināta Apvienošana, un Apvienošana notiks tikai tad, ja tiks apstiprināta Paredzētā nodošana. 

Kā skaidrots 5. jautājumā un detalizēti aprakstīts tālāk minētajā C daļā, Paredzētās nodošanas un Apvienošanas process 
ietver Apvienotās Karalistes tiesas procesu un prasību informēt par nodošanu apdrošinājuma ņēmējus un citas ieinteresētās 
personas, lai tām būtu iespēja izteikties galīgajā Augstās tiesas sēdē.
 
Augstās tiesas apstiprinājuma gadījumā Paredzētā nodošana un Apvienošana notiks 2018. gada 1. decembrī 
(Pabeigšanas datums). 

Apvienošanas process ietver AEL un AIG Europe apvienošanu, tādēļ Apvienotās Karalistes nodošanai ir jānotiek pirms 
Apvienošanas, lai nodotu AEL Apvienotajā Karalistē veiktās apdrošināšanas operācijas AIG UK. AEL varētu nodot savu 
Eiropas apdrošināšanas uzņēmējdarbību AIG Europe saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrību nodošanas nosacījumiem 
atbilstoši FSMA VII daļai, neīstenojot Apvienošanu; tādējādi nebūtu vajadzības veikt Apvienotās Karalistes nodošanu. 
Tomēr Apvienošana sniedz AIG Group noteiktas strukturālas priekšrocības, kuras AIG Group vēlas izmantot.

8. Kādas ir Paredzētās nodošanas sekas?
Kopsavilkums par Paredzētās nodošanas galvenajiem nosacījumiem ir izklāstīts Sistēmas bukletā. Vispārīgi Paredzētās 
nodošanas sekas būs šādas — nodotajās polisēs noteiktās AEL tiesības un pienākumi tiks bez izmaiņām nodoti AIG UK 
vai AIG Europe. Visas tiesības vai pienākumi, kas jums ir pret apdrošinātāju saskaņā ar šīm polisēm, netiks mainīti, bet pēc 
Paredzētās nodošanas tie būs jāīsteno vai jāievēro attiecībā pret AIG UK vai AIG Europe. Tas nozīmē, ka: 

• izņemot jūsu tiesības piekļūt Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēmai (Financial Services Compensation Scheme) 
un iespēju risināt strīdus Finanšu ombuda dienestā, kas dažiem Eiropas apdrošinājuma ņēmējiem tiks mainītas 
(detalizētu informāciju skatiet 9., 10. un 19.–21. jautājumā), jums joprojām būs tādas pašas tiesības, priekšrocības un 
pienākumi un būs jāievēro tie paši noteikumi un nosacījumi attiecībā uz jūsu polisi ar vienīgo izņēmumu, ka AEL vietā 
kā atbilstošais apdrošinātājs tiks iecelts AIG UK (Apvienotās Karalistes uzņēmējdarbības gadījumā) un AIG Europe 
(Eiropas uzņēmējdarbības gadījumā). Citas izmaiņas jūsu polises noteikumos un nosacījumos netiks ieviestas;

• visas tiesvedības (pašreiz notiekošas, plānotas, gaidāmas, iespējamas vai citas), kurās iesaistīts AEL, AEL vietā uzsāks 
vai turpinās AIG UK (Apvienotās Karalistes uzņēmējdarbības gadījumā) vai AIG Europe (Eiropas uzņēmējdarbības 
gadījumā), un AIG UK vai AIG Europe (kā piemērojams) būs tiesības saņemt jebkuru aizsardzību, prasības, 
pretprasības un tiesības uz ieskaitu, kas būtu piemērojamas AEL; un

• jebkurš spriedums, rīkojums vai līgums, kas pirms Pabeigšanas datuma nav pilnībā izpildīts, vairs nevarēs tikt 
piemērots AEL, bet būs piemērojams:

 o AIG UK attiecībā uz Apvienotās Karalistes uzņēmējdarbību; un
 o AIG Europe attiecībā uz Eiropas uzņēmējdarbību. 

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kuram no šiem uzņēmumiem tiks nodota jūsu polise, skatiet 9. un 10. jautājumu.
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9. Kā uzzināt, kam pēc Pabeigšanas datuma tiks nodota mana polise?
Kopumā, ja jūsu polise aptver Apvienotajā Karalistē un/vai ārpus EEZ esošas valsts riskus un ja to neizsniedza AEL 
Eiropas filiāle, jūs tiksiet uzskatīts par Apvienotās Karalistes apdrošinājuma ņēmēju, un jūsu polise tiks nodota AIG UK 
(Apvienotās Karalistes polise). Visas pārējās polises tiks uzskatītas par Eiropas polisēm un tiks nodotas AIG Europe 
(Eiropas polise). Ja jūsu polise aptver gan Apvienotās Karalistes, gan Eiropas riskus un to nav izrakstījusi AEL Eiropas 
filiāle, jūs tiksiet uzskatīts par AIG UK un AIG Europe apdrošinājuma ņēmēju (Sadalītā polise). Lai atspoguļotu, 
kam jūsu polise tiks nodota Pabeigšanas datumā (un kā noteikt jūsu polises “risku atrašanās vietu”), esam sagatavojuši 
apdrošinājuma ņēmēju plūsmas diagrammu, kas ir ietverta 1. pielikumā. Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā tiks apstrādāta 
jūsu polise, zvaniet uz īpašo tālruņa palīdzības līniju, rakstiet mums vai sūtiet mums e-pasta ziņojumus, izmantojot 
40. jautājumā izklāstīto informāciju.

10. Kā rīkoties, ja mana polise aptver gan Apvienotās Karalistes, gan Eiropas riskus?
Kā izskaidrots 9. jautājumā, ja jūsu polise aptver gan Apvienotās Karalistes, gan Eiropas riskus un ja to nav izrakstījusi AEL 
filiāle Eiropā, jūsu polise tiks sadalīta starp AIG UK un AIG Europe, un jūs būsiet abu sabiedrību apdrošinājuma ņēmējs. 
Ja jūsu polise ir Sadalīta, tas neietekmēs jūsu esošās polises noteikumus un nosacījumus, kuri tiks piemēroti kā viens 
veselums (kopumā) gan AIG Europe, gan AIG UK. Tas nozīmē, ka, izņemot jūsu tiesības piekļūt Finanšu pakalpojumu 
kompensācijas shēmai un iespēju risināt strīdus Finanšu ombuda dienestā, kas tiks mainītas Sadalītās polises Eiropas 
polises daļai (detalizētu informāciju skatiet 19.–21. jautājumā), jums joprojām būs tādas pašas tiesības, priekšrocības un 
pienākumi un būs jāievēro tie paši noteikumi un nosacījumi attiecībā uz jūsu polisi (ieskaitot visus piemērojamos polises 
ierobežojumus) kā iepriekš. Vienīgās izmaiņas jūsu polises noteikumos — AEL vietā kā apdrošinātāji tiks norādīti AIG UK un 
AIG Europe (attiecīgi Apvienotās Karalistes un Eiropas riskiem).

11. Kur atrodas AIG UK?
AIG UK ir reģistrēta Apvienotajā Karalistē, un tās darbības adrese būs The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London (tas 
pats Londonas galvenais birojs, kurā pašlaik darbojas AEL). AIG UK pilnvaros PRA un regulēs PRA un FCA. AIG UK ir AIG 
Group sabiedrība, un tā darbosies kā AIG Group jaunā Apvienotās Karalistes apdrošināšanas sabiedrība, piedāvājot 
apdrošināšanas produktus un risinājumus Apvienotajā Karalistē tāpat, kā to iepriekš veica AEL. Polišu izsniegšanu un 
prasību apstrādi veiks tās pašas darba grupas, kas ar to nodarbojas pašlaik, un kontaktinformācija netiks mainīta. 

12. Kur atrodas AIG Europe?
AIG Europe ir reģistrēta Luksemburgā, un tās galvenais birojs atradīsies Luksemburgā, 10b Rue des Merovingiens, 
Bertrange, L-8070 Luxembourg. AIG Europe ir pilnvarojis Luksemburgas finanšu ministrs, un to uzrauga apdrošinātāju 
komisija (Commissariat aux Assurances, CAA). AIG Europe ir AIG Group sabiedrība, un tā darbosies kā AIG Group 
jaunā Eiropas apdrošināšanas sabiedrība, piedāvājot apdrošināšanas produktus un risinājumus visā kontinentālajā Eiropā 
tāpat, kā to iepriekš veica AEL. Polišu izsniegšanu un prasību apstrādi veiks tās pašas darba grupas, kas ar to nodarbojas 
pašlaik, un kontaktinformācija netiks mainīta.

13. Kādēļ par jauno AIG galvenā biroja atrašanās vietu Eiropā tika izvēlēta Luksemburga?
AIG lēmums izvietot savu jauno Eiropas galveno biroju Luksemburgā pēc rūpīgas iespējamo atrašanās vietu izvērtēšanas 
tika pieņemts vairāku iemeslu dēļ. Lielākā daļa AIG Europe uzņēmējdarbības tiks izvērsta kontinentālajā Eiropā, 
un Luksemburgas ģeogrāfiskais novietojums Eiropas tirdzniecības norišu centrā ļauj mums atrasties pašā tirgus vidū. 
Luksemburga ir Eiropas Savienības pamatdalībvalsts, tai ir stabila ekonomika un pieredzes bagāts un atzīts apdrošināšanas 
regulators, un kopumā tā darbojas kā finanšu pakalpojumu centrs. Kā AEL šodien, tā arī AIG Europe tiks pārvaldīta 
saskaņā ar Maksātspējas II direktīvu, kā tā ieviesta Luksemburgā, nodrošinot apdrošinājuma ņēmējiem augsta līmeņa 
aizsardzību. 

14. Es nedzīvoju Apvienotajā Karalistē. Vai Paredzētā nodošana attiecas uz mani?
Jā. Paredzētā nodošana attiecas uz visām AEL polisēm (tostarp uz tās polisēm Apvienotajā Karalistē, EEZ un pārējā 
pasaulē). Ja Augstā tiesa apstiprinās Paredzēto nodošanu, tās lēmums būs saistošs visiem apdrošinājuma ņēmējiem 
saskaņā ar Anglijas tiesībām, un tas tiks atzīts visās pārējās EEZ jurisdikcijās.
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B DAĻA. KĀDI AIZSARGPASĀKUMI TIKS PIEMĒROTI PAREDZĒTĀS 
NODOŠANAS PROCESĀ? 

15. Kādi aizsargpasākumi tiks piemēroti Paredzētās nodošanas procesā?
Paredzētās nodošanas juridiskā un reglamentējošā ietvara nolūks ir nodrošināt, lai cita starpā tiktu aizsargātas 
apdrošinājuma ņēmēju intereses un lai neviena AEL apdrošinājuma ņēmēju grupa netiktu būtiski nelabvēlīgi ietekmēta. 
Paredzētās nodošanas ietvaros tiek pievērsta īpaša uzmanība jūsu interesēm un visu mūsu apdrošinājuma ņēmēju 
interesēm, balstoties uz rūpīgu izskatīšanas procesu, kurā ietilpst: 

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

• iespēja jums, citiem apdrošinājuma ņēmējiem 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 iesniegtas PRA, FCA, 
Neatkarīgajam ekspertam un Augstajai tiesai; 

• konsultācijas 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 aspektos. Augstā tiesa ņems vērā 
Neatkarīgā eksperta viedokli, visas Paredzētās nodošanas ietekmēto apdrošinājuma ņēmēju bažas vai protestus, kā arī 
PRA un FCA atzinumus. 

Attiecīgās valstu apdrošināšanas uzraudzības iestādes EEZ valstīs, kurās AEL ir uzņēmies riskus, tiks informētas par 
Paredzēto nodošanu juridiskā un reglamentējošā apstiprināšanas procesa ietvaros.

16. Kas ir Neatkarīgais eksperts? Kurš tiks iecelts šajā amatā, un kāda būs viņa loma?
Neatkarīgais eksperts ir aktuārais eksperts, kurš sagatavo ziņojumu Augstajai tiesai par Paredzētās nodošanas iespējamo 
ietekmi uz apdrošinājuma ņēmējiem. Neatkarīgajam ekspertam jābūt neatkarīgam no AEL, AIG UK un AIG Europe, kā arī 
no PRA un FCA. 

Par Paredzētās nodošanas Neatkarīgo ekspertu tika iecelts Stīvs Metjūzs (Steve Mathews) no Willis Towers Watson, 
Institute and Faculty of Actuaries biedrs. Viņa iecelšanu apstiprināja PRA, konsultējoties ar FCA. 
Neatkarīgais eksperts pārskata Paredzētās nodošanas nosacījumus. Viņa ziņojums ir objektīvs un balstīts uz rūpīgu AEL, 
AIG UK un AIG Europe priekšlikumu un uzņēmējdarbības izpēti.

17. Kas tiek ietverts Neatkarīgā eksperta ziņojumā?
Neatkarīgā eksperta ziņojuma kopsavilkums ir iekļauts Sistēmas bukletā. Neatkarīgais eksperts ir secinājis, ka:

• Paredzētā nodošana neradīs būtiski nelabvēlīgu ietekmi apdrošinājuma ņēmējiem; un
• Paredzētā nodošana neradīs būtisku ietekmi uz apdrošinājuma ņēmēju līgumtiesību drošību un apdrošinājuma 

ņēmējiem sniegto pakalpojumu līmeni. 

Turklāt Neatkarīgais eksperts ziņojuma 10. sadaļā ir izvērtējis apdrošinātājam piemērojamā reglamentējošā režīma 
izmaiņas un ir secinājis, ka, viņaprāt, tās neradīs būtiski nelabvēlīgu ietekmi apdrošinājuma ņēmējiem. Arī mēs to esam 
izvērtējuši un piekrītam Neatkarīgā eksperta secinājumiem. 

Informāciju par to, kā saņemt pilnu Neatkarīgā eksperta ziņojuma kopiju, skatiet 40. jautājumā. 

18. Kādas būs AIG UK un AIG Europe maksātspējas un kapitāla prasības?
Eiropas Savienība (ES) ir izstrādājusi apdrošināšanas sabiedrību maksātspējas prasības, kas pazīstamas kā 
Maksātspējas II direktīva un kuru mērķis ir saskaņot ES apdrošināšanas noteikumus un uzlabot patērētāju aizsardzību. 
Direktīva tika ieviesta 2016. gada 1. janvārī un attiecas uz visām ES reģistrētajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas 
sabiedrībām. Tādēļ tā ir piemērojama AEL pašlaik un tiks piemērota arī AIG Europe un AIG UK tūlīt pēc Paredzētās 
nodošanas. Pēc Brexit Apvienotā Karaliste, iespējams, ieviesīs citu maksātspējas režīmu, kas tiktu piemērots AIG UK. Tomēr 
pagaidām vēl nav informācijas, ka Apvienotā Karaliste varētu ieviest citu maksātspējas režīmu esošās Maksātspējas II 
direktīvas vietā.
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19. Kas ir Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēma (Financial Services Compensation Scheme, 
FSCS), un kā Paredzētā nodošana ietekmēs manas iespējas piekļūt FSCS?
FSCS ir Apvienotās Karalistes likumos noteikta shēma, ko finansē Apvienotās Karalistes finanšu pakalpojumu nozares 
dalībnieki un kas nodrošina atlīdzību izmaksu tiesīgiem apdrošinājuma ņēmējiem PRA vai FCA pilnvarotu apdrošināšanas 
sabiedrību maksātnespējas gadījumā. Pašlaik AEL apdrošinājuma ņēmēji, kas atbilst piemērojamo noteikumu atbilstības 
kritērijiem, var piekļūt FSCS.

Paredzētās nodošanas rezultātā jūs varat zaudēt FSCS nodrošināto aizsardzību attiecībā uz jūsu esošo polisi. Tas ir atkarīgs 
no tā, vai jums ir Apvienotās Karalistes polise, Eiropas polise vai Sadalītā polise, kā izskaidrots tālāk. 

• Ja jums ir Apvienotās Karalistes polise (kas tiks nodota AIG UK), pēc Paredzētās nodošanas FSCS turpinās segt visas 
prasības atbilstoši jūsu polisei. 

• Ja jums ir Eiropas polise (kas tiks nodota AIG Europe), FSCS turpinās segt visas prasības atbilstoši jūsu polisei, kas 
tika iesniegtas pirms Paredzētās nodošanas datuma, bet FSCS nesegs prasības, kas tiks iesniegtas pēc Paredzētās 
nodošanas datuma. Papildinformāciju par FSCS aizsardzības zaudēšanas ietekmi skatiet 20. jautājumā.

• Ja jums ir Sadalītā polise, FSCS turpinās segt visas prasības atbilstoši tai jūsu polises daļai, kas pēc Paredzētās 
nodošanas datuma tiks nodota AIG UK. Pēc Paredzētās nodošanas FSCS nesegs prasības, kas tiks iesniegtas 
atbilstoši jūsu polises Eiropas daļai. Papildinformāciju par FSCS aizsardzības zaudēšanas ietekmi skatiet 
20. jautājumā. 

Papildinformāciju par apdrošināšanas atlīdzības shēmām, lūdzu, skatiet Neatkarīgā eksperta ziņojumā (informāciju par to, 
kā saņemt pilnu Neatkarīgā eksperta ziņojuma kopiju, skatiet 40. jautājumā). 

20. Kā FSCS aizsardzības zaudēšana ietekmēs apdrošinājuma ņēmējus, kuriem ir Eiropas polises?
FSCS (kā aprakstīts 19. jautājumā) nodrošina atlīdzību tiesīgiem apdrošinājuma ņēmējiem Apvienotās Karalistes 
apdrošināšanas sabiedrību maksātnespējas gadījumā. Luksemburgā, kur reģistrēta AIG Europe, nav tiesību aktos 
paredzētas atlīdzību shēmas, bet tajā ir noteikumi (balstoties uz līdzīgiem principiem kā Apvienotajā Karalistē), kuru 
mērķis ir aizsargāt apdrošinājuma ņēmējus Luksemburgas apdrošināšanas sabiedrību maksātnespējas gadījumā. Šie 
noteikumi ir paredzēti, lai ierobežotu apdrošinājuma ņēmēju vajadzību pieprasīt atlīdzības no FSCS līdzīgas shēmas, bet 
tie nenodrošina tādu pašu aizsardzību kā FSCS. Turklāt tiem apdrošinājuma ņēmējiem, kuriem ir Eiropas polises, kuras ir 
izrakstījušas vietējās filiāles noteiktās Eiropas valstīs, var būt piekļuve šīs valsts apdrošināšanas atlīdzību shēmai.

Neatkarīgais eksperts ir secinājis, ka Paredzētā nodošana neradīs būtiski nelabvēlīgu ietekmi uz Eiropas 
apdrošinājuma ņēmējiem, neraugoties uz FSCS aizsardzības pārtraukšanu. Turklāt Neatkarīgais eksperts savā ziņojumā 
ir norādījis, ka AIG Europe maksātnespējas iespēja pēc Paredzētās nodošanas ir neliela. Plašāku informāciju par 
apdrošinājuma ņēmēju drošību pēc Paredzētās nodošanas, tostarp apsvērumus par Paredzētajai nodošanai alternatīvu 
struktūru, skatiet Neatkarīgā eksperta ziņojumā. 

21. Kas ir Finanšu ombuda dienests (Apvienotās Karalistes ombuds), un kā Paredzētā nodošana 
ietekmēs manas iespējas piekļūt Apvienotās Karalistes ombudam?
Apvienotās Karalistes ombuds neatkarīgi un bez maksas risina privātpersonu strīdus vai sūdzības par apdrošinātājiem, 
kas izsniedz vai administrē polises Apvienotajā Karalistē. Pašlaik AEL apdrošinājuma ņēmēji, kas atbilst piemērojamo 
noteikumu atbilstības kritērijiem, var piekļūt Apvienotās Karalistes ombudam. Apvienotās Karalistes ombuds var izdot 
apdrošināšanas sabiedrībām saistošus lēmumus. 

Paredzētā nodošana var ietekmēt jūsu tiesības iesniegt strīdus vai sūdzības Apvienotās Karalistes ombudam saistībā ar jūsu 
esošo polisi. Tas ir atkarīgs no tā, vai pēc Paredzētās nodošanas jums būs Apvienotās Karalistes polise, Eiropas polise vai 
Sadalītā polise, kā izskaidrots tālāk. 

• Ja jums ir Apvienotās Karalistes polise, arī turpmāk jums būs piekļuve Apvienotās Karalistes ombudam saistībā ar jūsu 
polisi.

• Ja jums ir Eiropas polise, pašlaik jums būtu pieeja Apvienotās Karalistes ombudam tikai tādā gadījumā, ja jūsu 
polisi izdeva AIG Apvienotajā Karalistē apdrošinājuma ņēmējam pārējā EEZ vai AIG EEZ apdrošinājuma ņēmējam 
Apvienotajā Karalistē pārrobežu režīmā. Ja esat apdrošinājuma ņēmējs Apvienotajā Karalistē un ja jūsu polisi 
izdeva AEL Eiropas filiāle pārrobežu režīmā, pēc nodošanas arī turpmāk jums būs piekļuve Apvienotās Karalistes 
ombudam attiecībā uz jūsu esošo polisi/esošajām polisēm. Visiem šādiem apdrošinājuma ņēmējiem būs arī brīva 
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pieeja Luksemburgas Nacionālajam patērētāju ombuda dienestam (NCOSL), Luksemburgas apdrošināšanas 
mediatoram (LIM) un Luksemburgas apdrošināšanas regulatoram CAA, kura mērķis citu starpā ir saņemt un 
pārskatīt apdrošinājuma ņēmēju un citu ieinteresēto personu sūdzības (NCOSL, LIM un CAA kopā tiek dēvēti 
par Luksemburgas tiesību aizsardzības režīmu). Lai gan Luksemburgas tiesību aizsardzības režīma 
darbība atšķiras no Apvienotās Karalistes ombuda (piemēram, Luksemburgas tiesību aizsardzības režīms nepieļauj 
saistošu lēmumu piemērošanu apdrošinātājam), abi dienesti ir paredzēti apdrošinājuma ņēmēju strīdu virzīšanai un 
risināšanai. Turklāt, ja jums ir Eiropas polise, Paredzētā nodošana neietekmēs jūsu tiesības piekļūt jūsu rezidences 
valstī esošajam ombuda dienestam. Neatkarīgais eksperts cita starpā ir izvērtējis šo jautājumu un secināja, ka 
Paredzētā nodošana neradīs materiāli nelabvēlīgu ietekmi uz apdrošinājuma ņēmējiem, kuriem ir Eiropas polises.

• Ja jums ir Eiropas polise, kas tika izdota Apvienotajā Karalistē EEZ pārrobežu režīmā, tad, lai arī jūsu polise tiks 
nodota AIG Europe, jums joprojām būs piekļuve Apvienotās Karalistes ombudam attiecībā uz darbībām, kas saistībā 
ar jūsu polisi tiek veiktas (vai tiek izlaistas) Apvienotajā Karalistē pirms nodošanas. Ja pēc nodošanas jūsu polisi 
apkalpos AIG Europe EEZ, jums nebūs piekļuves Apvienotās Karalistes ombudam saistībā ar tādu apkalpošanu, 
bet tās vietā jums būs brīva piekļuve NCOSL un LIM, turklāt netiks ietekmēta esošā piekļuve piemērojamajiem 
nacionālajiem sūdzību izskatīšanas pakalpojumiem pārējās EEZ valstīs.

• Ja jums ir Sadalītā polise, arī turpmāk jums būs piekļuve Apvienotās Karalistes ombudam saistībā ar jūsu polises 
Apvienotās Karalistes daļu. Jums būs piekļuve gan Apvienotās Karalistes ombudam (attiecībā uz darbībām, kas 
saistībā ar jūsu polisi tiek veiktas Apvienotajā Karalistē), gan Luksemburgas ombuda dienestam saistībā ar jūsu 
polises Eiropas daļu. 

Papildinformāciju par ombuda pakalpojumiem skatiet Neatkarīgā eksperta ziņojumā (informāciju par to, kā saņemt pilnu 
Neatkarīgā eksperta ziņojuma kopiju, skatiet 40. jautājumā). 

22. Vai FCA un PRA pārskata Paredzēto nodošanu?
Jā. Gan PRA, gan FCA ir tiesības iesniegt Augstajā tiesā rakstveida un mutiskus apliecinājumus, tostarp iesniegt Augstajā 
tiesā ziņojumus, kuros ir izklāstīti to attiecīgie viedokļi par Paredzēto nodošanu, ko Augstā tiesa ņems vērā, lemjot par 
to, vai Paredzētās nodošanas noteikumi ir taisnīgi un vai apdrošinājuma ņēmēju intereses tiek aizsargātas. FCA un PRA 
pārskatīšana nevar aizstāt klientu iesniegtos apsvērumus par to, kā Paredzētā nodošana varētu viņus ietekmēt. Galīgo 
lēmumu par to, vai atļaut Paredzēto nodošanu, pieņem Augstā tiesa.
 

C DAĻA. APSTIPRINĀŠANAS PROCESS

23. Kad un kur notiks Augstās tiesas sēde, kurā tiks izskatīta Paredzētā nodošana?
Augstās tiesas sēde, kurā tiks izvērtēta un visu apstākļu atbilstības gadījumā apstiprināta Paredzētā nodošana, ir ieplānota 
2018. gada 18. oktobrī Londonā. Augstās tiesas sēde notiks Rolls ēkā, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londonā, EC4A 1NL. 
Ikvienam, kurš vēlas piedalīties šajā sēdē, ir jāpārskata mūsu tīmekļa vietne www.aig.com/brexit (Sistēmas tīmekļa 
vietne), kas tiks atjaunināta sēdes datuma izmaiņu gadījumā. Regulāri pārbaudiet, vai vietnē nav atjauninājumu.

24. Kas notiks Augstās tiesas sēdes laikā?
Augstā tiesa izvērtēs, vai apstiprināt Paredzēto nodošanu. AEL likumiskie pārstāvji izskaidros priekšlikumus, publiskotos 
paziņojumus un atbildēs uz visiem apdrošinājuma ņēmēju un citu ieinteresēto personu uzdotajiem jautājumiem. 

Pirms lēmuma pieņemšanas par Paredzēto nodošanu Augstā tiesa ņems vērā Neatkarīgā eksperta, PRA un FCA viedokļus 
un apdrošinājuma ņēmēju un citu ieinteresēto personu sniegtās atbildes. Pieņemot lēmumu, Augstā tiesa izvērtēs, vai 
Paredzētajai nodošanai nav būtiski nelabvēlīgas ietekmes uz apdrošinājuma ņēmēju interesēm. Augstā tiesa ņems vērā 
Neatkarīgā eksperta, PRA un FCA viedokļus. 

Vienlaikus ar Paredzēto nodošanu Augstā tiesa izvērtēs arī Apvienošanu. Apvienošana ietver atsevišķas juridiskās 
formalitātes attiecībā uz VII daļas procesu, un, ja Augstā tiesa ir pārliecināta, ka Apvienošanas puses (AEL un AIG Europe) 
ir izpildījušas šīs formalitātes, Augstā tiesa izsniegs sertifikātu, ar ko tā tiek apstiprināta. Pēc šī sertifikāta saņemšanas 
puses var iesniegt pieteikumu par Apvienošanas stāšanos spēkā saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem. Paredzēts, ka 
Apvienošana un Paredzētā nodošana stāsies spēkā 2018. gada 1. decembrī.

25. Vai es varu balsot par Paredzēto nodošanu?
Attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrību nodošanu balsošanas procedūras nepastāv, un jums nav nepieciešams veikt 
nekādas darbības saistībā ar Paredzēto nodošanu. Ja Augstā tiesa apstiprina Paredzēto nodošanu, visas ietekmētās 
polises automātiski tiek nodotas AIG UK un/vai AIG Europe. Tomēr jums ir tiesības iebilst pret Paredzēto nodošanu, un jūsu 
iebildumi ir jāuzklausa Augstajai tiesai. Papildinformāciju par rīcību gadījumā, ja jums ir iebildumi, skatiet 26. jautājumā.
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26. Kā es varu iebilst pret Paredzēto nodošanu, paust bažas vai izteikt protestu?
Ja jums ir kādi komentāri vai vaicājumi vai ja jūs domājat, ka Paredzētā nodošana var jūs ietekmēt nelabvēlīgi, zvaniet uz 
mūsu īpašo palīdzības līniju pa tālruņa numuru, kas norādīts tabulā 2. pielikumā, un mēs centīsimies palīdzēt. Palīdzības 
tālrunis būs pieejams no plkst. 9.00 līdz 17.00, no pirmdienas līdz piektdienai (izņemot svētku dienas). Mēs reģistrēsim 
jūsu bažas un iesniegsim tās PRA, FCA, Neatkarīgajam ekspertam un Augstajai tiesai. Varat arī rakstīt mums uz adresi 
AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, Apvienotā Karaliste, vai nosūtīt mums ziņojumu uz e-pasta 
adresi aigbrexit@aig.com.

Neatkarīgi no tā, vai iepriekš sazināties ar mums, jums ir tiesības:

• iesniegt rakstveida apliecinājumus un/vai ierasties Augstās tiesas sēdē personīgi;
• lūgt likumiskajam pārstāvim ierasties Augstās tiesas sēdē un izteikties jūsu vārdā. 

Lai gan pirms iepriekšminēto tiesību izmantošanas jums nav jāsazinās ar mums, mēs lūdzam jūs informēt mūs, lai mums 
būtu iespēja izprast un apspriest jebkuras bažas tieši ar jums. Tādēļ, lūdzu, informējiet mūs pēc iespējas drīzāk, rakstot uz 
iepriekš minēto adresi vai nosūtot mums e-pasta ziņojumu uz adresi aigbrexit@aig.com, vēlams, ne vēlāk kā 5 dienas pirms 
Augstās tiesas sēdes, kas paredzēta 2018. gada 18. oktobrī. Mēs iesniegsim visus saņemtos apliecinājumus PRA, FCA, 
Neatkarīgajam ekspertam un Augstajai tiesai.

27. Kad notiks Paredzētā nodošana, un kā uzzināt, kā tā turpinās?
Ja Augstā tiesa apstiprinās Paredzēto nodošanu, mēs publiskosim paziņojumu Sistēmas tīmekļa vietnē neilgi pēc Augstās 
tiesas sēdes 2018. gada 18. oktobrī. Ja Augstā tiesa apstiprinās Paredzēto nodošanu, paredzams, ka tā tiks īstenota 
2018. gada 1. decembrī. Ja grafikā tiks ieviestas izmaiņas, tās tiks atspoguļotas Sistēmas tīmekļa vietnē.
 
Atsevišķs paziņojums tiks publicēts arī Eiropas mēroga laikrakstā, lai informētu apdrošinājuma ņēmējus, ka Paredzētā 
nodošana ir apstiprināta.

28. Kurš segs izdevumus saistībā ar Paredzēto nodošanu?
Visus izdevumus un izmaksas, kas rodas saistībā ar Paredzēto nodošanu, ieskaitot Neatkarīgā eksperta nodevas, juridiskās 
nodevas un maksājumus PRA un FCA, sedz AEL.

D DAĻA. PAREDZĒTĀS NODOŠANAS IETEKME UZ MANAS POLISES 
ADMINISTRĒŠANU

29. Vai apdrošināšanas sabiedrības maiņa ietekmē manas polises atjaunošanu vai polisi, ko es šobrīd 
pērku?
Ja jūs iegādājaties jaunu polisi vai atjaunojat savu esošo polisi pirms Pabeigšanas datuma (plānots 2018. gada 
1. decembris), apdrošināšanu joprojām nodrošinās AEL. Ja jūs saglabājat, atjaunojat vai iegādājaties polisi Pabeigšanas 
datumā vai pēc tā, apdrošināšanu nodrošinās AIG UK un/vai AIG Europe atkarībā no tā, vai jums ir Apvienotās Karalistes 
polise, Eiropas polise vai Sadalītā polise (lai iegūtu plašāku informāciju par to, vai jūsu izsniedzējs būs AIG UK un/vai AIG 
Europe, skatiet 9. un 10. jautājumu).

30. Vai Paredzētā nodošana radīs jebkādas izmaiņas apdrošināšanas segumā, kas man tiek 
nodrošināts saskaņā ar manu polisi?
Nē. Apdrošināšanas segums, ko mēs jums nodrošinām, Paredzētās nodošanas rezultātā nemainīsies. Apdrošināšanas 
sabiedrības maiņa neietekmē nevienu jūsu iegādātā pašreizējā apdrošināšanas seguma daļu, un tā neietekmē jūsu 
iespējas iesniegt prasību. Jūsu pašreizējā polise pēc Paredzētās nodošanas joprojām būs spēkā.

31. Vai jūs atkārtoti izsniegsiet manu pašreizējo polisi un nosūtīsiet man jaunu?
Nē, mēs neveiksim izmaiņas jūsu pašreizējās polises dokumentācijā un atkārtoti neizsniegsim jums jaunu polises 
dokumentu. Jūs joprojām esat apdrošināts, un jums nav jāveic nekādas darbības. 

32. Vai mans brokeris ir informēts par šīm izmaiņām (ja tās ir piemērojamas)?
Jā, atbilstošajos gadījumos mēs esam informējuši par izmaiņām savus apdrošināšanas brokerus un starpniekus. Viņi zina, 
ka Paredzētā nodošana neietekmē uzņēmējdarbības attiecības ar viņiem vai ar jums. 
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33. Vai Paredzētās nodošanas rezultātā par manu esošo polisi būs jāmaksā jebkādas papildu 
prēmijas?
Nē. Paredzētās nodošanas rezultātā neradīsies nekādas ar jūsu esošo polisi saistītas apmaksājamas prēmijas.

34. Es apmaksāju prēmiju, izmantojot tiešo debetu. Vai man ir jāaizpilda cits tiešā debeta 
pilnvarojums? 
Ja jūs maksājat mums automātiski, izmantojot savu bankas kontu, šīs izmaiņas neietekmēs maksājumu grafiku vai apstrādi, 
un jums netiks lūgts izpildīt jauna maksājuma norādījumus. Vienīgās izmaiņas, kuras, iespējams, pamanīsiet, ir uzņēmuma 
nosaukums, kas redzams jūsu paziņojumā — tas tiks atjaunināts, lai atspoguļotu jauno apdrošinātāju. 

• AIG UK, ja jums ir Apvienotās Karalistes polise; un
• AIG Europe, ja jums ir Eiropas polise.

35. Vai ar manu polisi strādās tie paši cilvēki?
Jā, kontaktinformācija un klientu apkalpošanas tālruņu numuri netiks mainīti.

36. Apdrošināšanas sabiedrības maiņa ir ieplānota 2018. gada 1. decembrī. Vai tas būs mans jaunais 
atjaunošanas datums?
Nē. Jūsu polises atjaunošanas datums paliks tāds pats kā iepriekš.

37. Vai Paredzētā nodošana ietekmēs manas iesniegtās prasības vai manas iespējas turpmāk iesniegt 
prasības?
Nē. Netiks mainīta pašreizējais prasību apstrādes vai atlīdzības izmaksas process. Paziņojumi par prasībām ir jāiesniedz 
saskaņā ar polises noteikumiem.

38. Kā rīkoties, ja par manu prasību saskaņā ar manu apdrošināšanas polisi nav panākta vienošanās 
vai par kuru ir juridisks strīds?
Pašreizējā prakse netiks mainīta. Paziņojumi par prasībām ir jāiesniedz saskaņā ar polises noteikumiem. Nodošana 
apdrošinājuma ņēmējiem nekādā veidā neietekmēs prasību apstrādes procesu vai atlīdzības izmaksas procesu.

Visas paredzamās, pašreizējās vai plānotās tiesvedības, kurās iesaistīts AEL, pēc Pabeigšanas datuma tiks piemērotas 
AIG UK un/vai AIG Europe (atbilstoši situācijai).

39. Vai nodošana var ietekmēt informācijas apstrādi saistībā ar manu līgumu un/vai prasību?
Jūsu līguma(-u) un/vai prasības nodošana nozīmē, ka uzņēmums AIG, kas kontrolē informācijas apstrādi (parasti tiek 
dēvēts par datu pārzini), mainīsies no AEL uz AIG UK un/vai AIG Europe. 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 personas datus, atrodama šeit: www.aig.com/globalprivacy.

E DAĻA. PAPILDINFORMĀCIJA

40. Kur iegūt papildinformāciju?
Sistēmas bukletā mēs esam iekļāvuši informāciju, kas palīdzēs izprast Paredzēto nodošanu. Papildinformāciju varat atrast 
arī Sistēmas tīmekļa vietnēs, kur ir pieejami visi Paredzētās nodošanas nosacījumi un pilnais Neatkarīgā eksperta ziņojums. 

Varat arī pieprasīt Paredzētās nodošanas dokumentu bezmaksas kopijas, izmantojot Sistēmas tīmekļa vietni vai sazinoties 
ar mums kādā no tālāk aprakstītajiem veidiem. Varat zvanīt uz mūsu īpašo palīdzības līniju, izmantojot kādu no šā 
dokumenta 2. pielikumā norādītajiem valstu numuriem. Varat arī rakstīt mums uz adresi AIG Brexit Team, 58 Fenchurch 
Street, London, EC3M 4AB, vai nosūtīt ziņojumu uz e-pasta adresi aigbrexit@aig.com. Mēs reģistrēsim jūsu bažas un 
iesniegsim tās PRA, FCA, Neatkarīgajam ekspertam un Augstajai tiesai. 

Visi turpmākie atjauninājumi, kas attiecas uz Paredzēto nodošanu, tiks publiskoti Sistēmas tīmekļa vietnē, tostarp visas 
Augstās tiesas sēdes datuma izmaiņas un jebkādu Neatkarīgā eksperta sagatavoto papildziņojumu kopijas. Regulāri 
pārbaudiet, vai vietnē nav atjauninājumu.

Mēs saprotam, ka jums varētu rasties papildu jautājumi vai bažas. Mūsu kontaktinformācija Paredzētās nodošanas 
rezultātā nemainīsies, tādēļ turpiniet sazināties ar savu ierasto AIG kontaktpersonu vai brokeri (ja piemērojams) saistībā ar 
visiem vaicājumiem par jūsu esošo polisi.
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41. Kādēļ es saņēmu vairākas vēstules un informācijas pakas?
Ja jums ir vairāk nekā viena AEL polise vai jūsu polise aptver gan Apvienotās Karalistes, gan Eiropas riskus, iespējams, esat 
saņēmis vairāk nekā vienu informācijas paku. Atvainojamies par visām iespējamām neērtībām. 

42. Es vairs neesmu apdrošinājuma ņēmējs — kādēļ šis attiecas uz mani?
Saskaņā ar atsevišķu AEL izsniegto polišu noteikumiem prasības ir atļauts iesniegt vairākus gadus pēc polises derīguma 
termiņa beigām. Atkarībā no jūsu polises noteikumiem jums joprojām var būt tiesības iesniegt prasību saskaņā ar šādu 
polisi. Pēc Paredzētās nodošanas šādas prasības pārvaldīs AIG UK un/vai AIG Europe atkarībā no tā, vai jums ir 
Apvienotās Karalistes polise, Eiropas polise vai Sadalītā polise (lai iegūtu plašāku informāciju par to, vai jūsu prasības 
pārvaldīs AIG UK un/vai AIG Europe, skatiet 9. un 10. jautājumu).

43. Kā rīkoties, ja es vēlos atcelt savu polisi, jo mani neapmierina izmaiņas?
Paredzētā nodošana neietekmē jums pašlaik esošās tiesības atcelt jūsu polisi.

44. Kas notiks, ja Paredzētā nodošana netiks apstiprināta?
Ja Augstā tiesa neapstiprinās Paredzēto nodošanu, jūsu polise netiks nodota Paredzētās nodošanas ietvaros. Ja Paredzētā 
nodošana netiks apstiprināta, mēs atjaunināsim Sistēmas tīmekļa vietni ar papildinformāciju, tādēļ iesakām laiku pa laikam 
pārbaudīt atjauninājumus.

45. Kā AIG rīkosies, ja tiks noteikti pārejas pasākumi saistībā ar Brexit?
Mēs cieši uzraugām politiskās norises un ņemsim vērā, ja tiks nodrošināts konkrētāks grafiks un struktūra Apvienotās 
Karalistes turpmākajām attiecībām ar Eiropu. Līdz šim mēs neesam konstatējuši nekādas norises, kas izraisītu mūsu 
pārstrukturēšanas plānu un Paredzētās nodošanas izmaiņas. Mūsu prioritāte ir nodrošināt, ka pēc Brexit varam turpināt 
apkalpot esošos apdrošinājuma ņēmējus un izvērst jaunu apdrošināšanas darbību visā Eiropā. 

46. Kādēļ AIG veic ar Brexit saistīto pārstrukturēšanu šādā veidā? 
AIG veica detalizētu un rūpīgu pārbaudi saistībā ar pārstrukturēšanu Brexit kontekstā, tostarp aplūkoja pārstrukturēšanas 
mehānismu un darbības modeli, divām jaunām apdrošināšanas sabiedrībām (t. i., AIG UK un AIG Europe) atrodoties 
attiecīgi Apvienotajā Karalistē un Luksemburgā, lai nodrošinātu pakalpojumus mūsu apdrošinājuma ņēmējiem. Mēs esam 
pārliecināti, ka mūsu piedāvājums ir ideāli piemērots nepārtrauktības nodrošināšanai mūsu esošajiem apdrošinājuma 
ņēmējiem un jaunas apdrošināšanas darbības izvēršanai visā Eiropā pēc Brexit.

F DAĻA. SPECIFISKI BROKERU JAUTĀJUMI

47. Kādi ir jūsu termiņi tādu kapitalizētu Eiropas apdrošināšanas sabiedrību izveidošanai, kuras var 
juridiski izvērst darbību EEZ un spēj izmaksāt atlīdzības klientu Eiropas uzņēmumiem?
AIG Europe tika licencēta 2018. gada sākumā. Tā būs gatava pārņemt Eiropas uzņēmējdarbību kā Eiropas nodošanas 
daļu 2018. gada 1. decembrī; šīs nodošanas ietvaros tā pārņems kapitālu, kas nepieciešams Eiropas uzņēmējdarbības 
atbalstam. No šī datuma arī paredzams, ka AIG Europe sāks izvērst jaunu un atjaunotu darbību un apkalpos esošās 
polises. Mūsu apdrošinājuma ņēmējiem tas nozīmē, ka pāreja uz jauno Eiropas apdrošinātāju būs vienmērīga, darbību 
nodrošinot tām pašām komandām, kas strādā filiālēs arī šodien.

48. Kā jūs pārvaldīsiet daudznacionālo klientu vajadzības šī procesa laikā?
Mūsu daudznacionālo klientu seguma nepārtrauktības nodrošināšanai nebūs nepieciešams veikt nekādas darbības. 
Pateicoties mūsu plašajam filiāļu tīklam visā Eiropā, Brexit nodrošina AIG iespēju paplašināt vadošo pozīciju kā plašu, 
daudznacionālu programmu sniedzējam, lai apmierinātu klientu vajadzības visā pasaulē, tostarp Apvienotajā Karalistē un 
pārējā Eiropā. Mūsu rūpīgi pārdomātie plāni palīdzēs AIG saglabāt tirgus līdera pozīciju, elastību un gatavību jebkuram 
pavērsienam, Apvienotajai Karalistei izstājoties no ES. Ja daudznacionāla klienta polise aptver gan Apvienotās Karalistes, 
gan Eiropas riskus, tad šī klienta polise tiks nodota, kā aprakstīts 9. jautājumā.

49. Vai jaunajiem uzņēmumiem būs kredītreitingi?
Paredzams, ka AIG Europe un AIG UK nostiprinās kredītreitingu vismaz vienā no četrām galvenajām kredītreitingu 
aģentūrām: Standard and Poor’s, Moody’s, A.M. Best un Fitch. Paredzams, ka šie kredītreitingi būs vismaz līdzvērtīgi AEL 
pašreizējiem kredītreitingiem, un tie ir šādi: “A+” no Standard and Poor’s, “A” no AM Best un Fitch un “A2” no Moody’s. 
Kredītreitingi tiks ieviesti pirms AIG UK un AIG Europe darbības uzsākšanas 2018. gada 1. decembrī.
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50. Vai jūs informēsiet rakstveidā apdrošinājuma ņēmējus?
Jā, apdrošinājuma ņēmēji un citas ieinteresētās personas tiks informētas par Paredzēto nodošanu atbilstoši Apvienotās 
Karalistes likumiem saskaņā ar FSMA VII daļā noteiktajām prasībām. Paredzams, ka šie paziņojumi tiks publiskoti 
2018. gada aprīlī. Apdrošinājuma ņēmēji saņems pavadvēstuli, šā dokumenta 1.–46. jautājumu un Sistēmas bukletu, kurā 
ir papildinformācija par Paredzēto nodošanu. Sistēmas buklets ietver: 

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

Apdrošinājuma ņēmējiem būs tiesības paust jebkādas bažas vai iebildumus attiecībā uz Paredzēto nodošanu rakstveidā, 
pa tālruni vai Augstās tiesas sēdes laikā, un mēs reģistrēsim šīs bažas un informēsim par tām PRA, FCA, Neatkarīgo 
ekspertu un Augsto tiesu, lai veiktu atbilstošās darbības (skatiet 26. jautājumu).

51. Vai jūs sagaidāt, ka brokeri atbalstīs paziņojumu sagatavošanu?
Kopumā mēs plānojam rakstīt tieši apdrošinājuma ņēmējiem, taču procesa atbalsta nolūkos var būt nepieciešams 
sadarboties arī ar mūsu brokeriem, lai identificētu trūkstošo apdrošinājuma ņēmēju kontaktinformāciju vai atbalstītu pašu 
paziņošanas procesu. Šādā gadījumā mēs attiecīgi informēsim brokerus un sazināsimies ar viņiem. 

Iespējams, apdrošinājuma ņēmēji dosies tieši pie brokeriem un uzdos jautājumus par Paredzēto nodošanu. Šī dokumenta 
nolūks ir sniegt brokeriem pietiekamu informāciju, lai atbildētu uz apdrošinājuma ņēmēju jautājumiem; tomēr mēs esam 
izveidojuši arī īpašu palīdzības līniju vaicājumiem. Ja apdrošinājuma ņēmējiem ir iebildumi pret Paredzēto nodošanu, 
aiciniet viņus izmantot mūsu īpašo palīdzības līniju (izmantojot 2. pielikumā minēto informāciju), lai mēs varētu uzklausīt un 
reģistrēt viņu bažas. 

52. Kā tas ietekmēs mana uzņēmējdarbības līguma ar AEL (un citu iespējamo vienošanos ar AEL) 
nosacījumus?
Skatiet 61. un 62. jautājumu.

Papildus apdrošināšanas polišu nodošanai, kā aprakstīts 8. jautājumā, Paredzētā nodošana ietekmēs arī uzņēmējdarbības 
līgumu nodošanu. Tas darbojas līdzīgi, kā norādīts apdrošināšanas polišu aprakstā 9. un 10. jautājumā. Ja jūsu līgums ar 
AEL attiecas tikai uz:

• AEL uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, jūsu līgums tiks nodots AIG UK; vai 
• AEL Eiropas uzņēmējdarbību, jūsu līgums tiks nodots AIG Europe,

un visi pārējie noteikumi un nosacījumi paliks nemainīgi.
Ja jūsu līgumattiecības ar AEL attiecas gan uz Apvienoto Karalisti, gan uz Eiropas uzņēmējdarbību, jūsu līgums ar AEL tiks 
sadalīts starp AIG UK un AIG Europe tādā veidā, lai jūsu līgumattiecību noteikumi un nosacījumi kopumā tiktu piemēroti 
abiem jaunajiem uzņēmumiem, nodrošinot, ka jūsu pozīcija attiecībā uz jūsu līguma nosacījumiem Paredzētās nodošanas 
rezultātā netiktu ne pasliktināta, ne uzlabota. Plašāku informāciju skatiet 62. jautājumā.

53. Vai jums ir licencēti uzņēmumi Eiropā, kas spētu izvērst un vadīt uzņēmējdarbību gadījumā, ja 
Apvienotā Karaliste zaudē tiesības veikt komercdarbību EEZ pēc Brexit? 
Mūsu jaunā Eiropas apdrošināšanas sabiedrība, kuras galvenā mītne atradīsies Luksemburgā (AIG Europe), spēs izvērst 
darbību un apkalpot EEZ riskus (kā arī būs licencēta dažādās jurisdikcijās ārpus EEZ, piemēram, Šveicē) un sekmēs 
nepārtrauktu AIG darbību EEZ un Šveicē pēc tam, kad Apvienotā Karaliste izstāsies no ES. 

AIG Europe tika licencēta 2018. gada sākumā, un paredzams, ka tās filiāles tiks apstiprinātas 2018. gada 2. ceturksnī — 
ievērojamu laiku pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, kas paredzēta 2019. gada 29. martā. Jaunajam 
uzņēmumam EEZ un Šveicē būs līdzīga filiāļu struktūra kā pašlaik AEL.
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54. Kā tas ietekmē AIG Apvienotajā Karalistē?
Pēc juridiskās pārstrukturēšanas AIG būs uzņēmums Apvienotajā Karalistē (AIG UK), kas izvērsīs Apvienotās Karalistes 
uzņēmējdarbību, un uzņēmums Luksemburgā (AIG Europe) ar filiālēm pārējā Eiropā, kas izvērsīs uzņēmējdarbību pārējā Eiropā. 
Mēs veicam šīs pārstrukturēšanas darbības, lai nodrošinātu spēju pielāgoties jebkurai formai, kādā varētu notikt Brexit īstenošana, 
un jebkurai juridiskajai un reglamentējošajai videi, kas varētu izveidoties apdrošinātājiem Apvienotajā Karalistē un pārējā EEZ.

Apvienotā Karaliste joprojām ir AIG plašākā darbības vieta, salīdzinot ar pārējām Eiropas valstīm, un ir galvenais tirgus, 
kura attīstībā mēs plānojam turpināt ieguldīt. Londona joprojām būs svarīgs apdrošināšanas darbības centrs, un mēs 
saskatām iespējas stabili spēcīgajā Apvienotās Karalistes apdrošināšanas tirgū.

55. Kāds būs AEL uzņēmējdarbības un līdzekļu sadalījums starp AIG Europe un AIG UK procentos?
Šī informācija ir pieejama Neatkarīgā eksperta ziņojumā. Neatkarīgā eksperta ziņojuma kopsavilkums ir iekļauts Sistēmas 
bukletā, kas ir pieejams vietnē www.aig.com/brexit kopā ar pilnu Neatkarīgā eksperta ziņojumu.

56. Vai AIG ieviesīs divas pārvaldības struktūras — Eiropā un Apvienotajā Karalistē?
AIG UK un AIG Europe būs atsevišķas valdes un pārvaldības struktūras attiecīgās juridiskās personas pārvaldībai 
un vadībai, un katram uzņēmumam būs sava augstākās vadības darba grupa. Tomēr mūsu plāni ir izstrādāti tā, lai 
nodrošinātu, ka šīs juridiskās izmaiņas neradīs mūsu klientiem un partneriem traucējumus.

57. Šis ir sarežģīts pārstrukturēšanas process. Vai AIG Europe spēs izpildīt savus uzņēmējdarbības 
pienākumus pēc Brexit? 
Jā. Pēc šīs pārstrukturēšanas pabeigšanas AIG spēs pielāgoties jebkurai formai, kādā Brexit varētu tikt īstenots. Mums 
ir ievērojama pieredze šāda veida pārstrukturēšanas procesu pārvaldībā, kurā ietilpst juridiskās un reglamentējošās 
procedūras, lai nodrošinātu nepārtrauktu apdrošinājuma ņēmēju aizsardzību, un mēs ceram uz ilgstošu sadarbību ar 
visiem attiecīgajiem regulatoriem pārstrukturēšanas laikā un pēc tam.

Pateicoties mūsu plašajam filiāļu tīklam visā Eiropā, mums ir lieliskas iespējas īstenot vienmērīgu pāreju mūsu klientiem. Tas 
nozīmē, ka atšķirībā no citiem apdrošinātājiem mums jau ir izveidota stabila infrastruktūra visos mūsu galvenajos Eiropas tirgos. 

58. Kā darbosies abu jauno apdrošinātāju īpašumtiesību struktūra? 
Tiešo AIG UK īpašumtiesību turētājs joprojām būs esošais Apvienotās Karalistes mātesuzņēmums AEL, AIG Holdings 
Europe Limited. Tiešo AIG Europe īpašumtiesību turētājs joprojām būs Luksemburgas mātesuzņēmums AIG Europe Holdings 
Sàrl. Abas šīs apakšgrupas joprojām piederēs tai pašai plašākajai grupas īpašuma struktūrai, kas pastāv pašlaik un kurā 
galvenais mātesuzņēmums ir American International Group, Inc. 

G DAĻA. SPECIFISKI PĀRAPDROŠINĀTĀJU JAUTĀJUMI

59. Kā Sadalītās polises tiek pārvaldītas Paredzētās nodošanas laikā, un vai tas ietekmēs AEL cedētos 
pārapdrošināšanas līgumus?
Skatiet 1. pielikumu, lai izprastu, kam Pabeigšanas datumā tiks nodotas apdrošināšanas polises. Ja AEL cedē jums 
riskus kā pārapdrošinātājs, Paredzētās nodošanas rezultātā pārapdrošināšana tiks nodota tāpat kā tās pamatā esošās 
apdrošināšanas polises.

Gadījumā, ja jūsu uzņēmums izdeva pārapdrošināšanas līgumus, kas attiecas uz AEL izrakstītām sadalītajām polisēm, 
tad šādos pārapdrošināšanas līgumos noteiktais segums tiks līdzīgā veidā sadalīts starp AIG UK un AIG Europe, lai 
atspoguļotu katram uzņēmumam nodoto risku. Paredzētā nodošana, tostarp visu Sadalīto polišu nodošana, neietekmēs 
jūsu uzņēmuma tiesības un pienākumus, kas noteikti saskaņā ar pārapdrošināšanas līgumiem, ko tas ir izsniedzis, vai 
veidu, kā šie līgumi tiek administrēti. Vienīgās izmaiņas — AEL vietā kā cedents(-i) jānorāda AIG UK un/vai AIG Europe. 
Uz Sadalītajām polisēm attiecināmās cedētās pārapdrošināšanas noteikumi un nosacījumi, tostarp (kur piemērojams) 
ieturējumi, ierobežojumi un citi līguma noteikumi un nosacījumi, kopumā turpmāk būs piemērojami AIG UK and AIG 
Europe, tādēļ jūsu pozīcija netiks ne uzlabota, ne pasliktināta salīdzinājumā ar apstākļiem pirms Paredzētās nodošanas. 
Pēc Paredzētās nodošanas jūsu uzņēmumam nebūs jāveic ne mazāki, ne lielāki maksājumi, kā noteikts jebkura 
pārapdrošināšanas līgumā, ko tas ir izdevis. 

Gadījumā, ja jūsu uzņēmums ir noslēdzis jebkādus pārapdrošināšanas līgumus, kuros noteiktas pārapdrošinātās polises tiks 
nodotas AIG UK, kamēr citas pārapdrošinātās polises tiks nodotas AIG Europe, tiks piemēroti tie paši principi. 
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60. Kas notiek ar nodrošinājumiem, ko AEL ir sniedzis pārapdrošinātājs par savām saistībām saskaņā 
ar pārapdrošināšanas līgumu?
Kopumā darbības ar visiem tiem nodrošinājumiem (piemēri ietver akreditīvus, ķīlas, garantijas un nodrošinājuma līgumus), 
ko sniedz pārapdrošinātājs par saviem pienākumiem saskaņā ar pārapdrošināšanas līgumu, ir tādas pašas kā tam 
pārapdrošināšanas līgumam, uz kuru tas attiecas, kā aprakstīts 59. jautājumā. Tādējādi nodrošinājumi, kas tiek sniegti 
saistībā ar AIG Europe nododamajiem pārapdrošināšanas līgumiem, tiks nodoti AIG Europe, un nodrošinājumi, kas tiek 
sniegti saistībā ar AIG UK nododamajiem pārapdrošināšanas līgumiem, tiks nodoti AIG UK. Ja Paredzētās nodošanas 
rezultātā būs nepieciešams sadalīt pārapdrošināšanas līgumu, Paredzētās nodošanas ietekmē AIG UK un AIG Europe kļūs 
par labuma guvējiem atbilstoši saistītajam nodrošinājumam ar būtisko nosacījumu, ka šāda nodrošinājuma noteikumi un 
nosacījumi tiks piemēroti kopumā gan AIG UK, gan AIG Europe.

Izņēmums ir gadījumi, kuros nodrošinājumi ir saistīti ar pasaules mēroga darbībām vai riska finanšu programmām. 
Parasti šie gadījumi ir situācijas, kad AEL cedē kaptīvajiem pārapdrošinātājiem. Šajā gadījumā nodrošinājums tiks nodots 
“izveidojušajam birojam”, kas ietilpst kopējo programmu izstrādājušajā un pārvaldošajā uzņēmumā. Tas nozīmē, ka, ja 
jūsu programmu pārvalda AEL Apvienotajā Karalistē, visi nodrošinājumi AEL vārdā tiek nodoti AIG UK kā saņēmējam, un, 
ja jūsu programmu pārvalda kāda no esošajām AEL filiālēm, visi nodrošinājumi līdzīgā veidā tiks nodoti AIG Europe kā 
saņēmējam.

H DAĻA. CITAS IEINTERESĒTĀS PUSES (TOSTARP PIEGĀDĀTĀJI/
PĀRDEVĒJI/IZPLATĪTĀJI VAI CITI UZŅĒMĒJDARBĪBAS PARTNERI)

61. Vai mans līgums ar AEL vai AEL filiālēm mainīsies? 
Paredzētā nodošana neietekmēs jūsu tiesības un pienākumus, kas noteikti jūsu līgumā ar AEL, ieskaitot pakalpojumu līmeņa 
līgumus un/vai citus noteikumus un nosacījumus. Ja jums ir līgums ar AEL, AIG darījumu partneris tiks nomainīts uz AIG 
UK, ja jūsu līgums attiecas tikai uz AEL Apvienotās Karalistes uzņēmējdarbību, vai uz AIG Europe, ja jūsu līgums attiecas 
tikai uz vienu vai vairākām esošajām AEL Eiropas filiālēm. Ja jums ir līgums ar AEL filiāli, AIG darījumu partneris parasti tiks 
nomainīts uz līdzvērtīgu AIG Europe filiāli. 

62. Kā rīkoties, ja mans līgums ir saistīts gan ar AEL Apvienotās Karalistes, gan Eiropas 
apdrošināšanas sabiedrībām?
Ja jūsu līgums attiecas gan uz Apvienoto Karalisti, gan uz AEL Eiropas apdrošināšanas uzņēmējdarbību, jūsu līgums 
tiks sadalīts un dublēts starp AIG UK un AIG Europe. Jūsu līguma noteikumi un nosacījumi (ieskaitot, kur piemērojams, 
ierobežojumus, pakalpojumu līmeņus, maksājumu noteikumus, nodevas un citus atlīdzības veidus) kopumā tiks piemēroti 
gan AIG UK, gan AIG Europe, tādējādi faktiski jūsu pozīcija nav ne pasliktināta, ne uzlabota salīdzinājumā ar periodu 
pirms Paredzētās nodošanas spēkā stāšanās datuma. Paredzētās nodošanas ietekmē jūsu uzņēmumam nebūs ne jāveic, ne 
jāsaņem nekādi ne lielāki, ne mazāki maksājumi saskaņā ar jūsu līgumu. 

63. Kā turpmāk notiks izmaksu piešķiršana man saskaņā ar manu līgumu?
Netiks ieviestas nekādas izmaiņas veidā, kā jums tiek piešķirtas izmaksas, bet tiks norādīts, ka maksājumus apstrādā AIG 
UK un/vai AIG Europe, nevis AEL. 

64. Kā rīkoties, ja mans līgums ir noslēgts ar American International Group, Inc. vai citu AIG Group 
uzņēmumu, bet tajā ietilpst preces vai pakalpojumi, kas tiek sniegti AEL?
Ja jums ir noslēgts līgums ar American International Group, Inc. vai citu AIG grupas uzņēmumu, saskaņā ar kuru AEL 
tiek piegādātas preces vai pakalpojumi, Paredzētās nodošanas rezultātā jūsu līgumā netiks ieviestas nekādas izmaiņas, 
izņemot to, ka pēc Paredzētās nodošanas šīs preces vai pakalpojumi tiks sniegti attiecīgi AIG UK un/vai AIG Europe (vai 
abām sabiedrībām, ja līgums attiecas gan uz Apvienotās Karalistes, gan uz Eiropas uzņēmējdarbību).

65. Es esmu AEL uzņēmējdarbības partneris, un man ir noslēgts līgums, kas ļauj man pārdot 
apdrošināšanu maniem klientiem visā Eiropā AEL vārdā. Vai Paredzētā nodošana ietekmēs manus 
klientus? 
Ja jūsu klientus apdrošina AEL, Paredzētā nodošana viņus ietekmēs. Netiks ietekmēts segums, kas šiem klientiem tiek 
nodrošināts saskaņā ar viņu polisēm, tomēr viņu polises 2018. gada 1. decembrī tiks nodotas AIG UK un/vai AIG 
Europe. Informāciju par to, kam tiks nodotas šo klientu polises, skatiet 8.–10. jautājumā. A–E sadaļā ir sniegta noderīga 
informācija, kas apdrošinājuma ņēmējiem, tostarp tiem jūsu klientiem, kas iegādājušies AEL polisi, palīdzēs izprast, kādēļ 
AEL veic Paredzēto nodošanu, kādi aizsargpasākumi tiek piemēroti šim procesam un kā Paredzētā nodošana viņus 
ietekmēs. 
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66. Es esmu AEL uzņēmējdarbības partneris. Vai mani klienti tiks informēti par Paredzēto nodošanu? 
Mums ir juridisks pienākums informēt par Paredzēto nodošanu visus apdrošinājuma ņēmējus, tostarp tos jūsu klientus, 
kuri ir iegādājušies AEL polisi. Iespējams, mēs jau esam sazinājušies ar jums, lai lūgtu palīdzību saistībā ar šādu klientu 
informēšanu. Pretējā gadījumā šiem klientiem tiks paziņots par Paredzēto nodošanu atsevišķi (tostarp ar reklāmas 
starpniecību).
 
Ja kāds no jūsu klientiem uzdod jautājumus par Paredzēto nodošanu, novirziet viņus uz kādu no 40. jautājumā 
uzskaitītajiem kontaktpunktiem.

67. Vai man vai maniem klientiem radīsies kādas izmaksas? 
Nē. Kā izskaidrots iepriekš 28. jautājumā, visus izdevumus un izmaksas, kas rodas saistībā ar Paredzēto nodošanu, 
ieskaitot Neatkarīgā eksperta nodevas, juridiskās palīdzības atlīdzību un maksājumus PRA un FCA, apmaksā AEL. 

68. Kur vērsties, lai iegūtu papildinformāciju?
Ja jums ir jebkādi jautājumi saistībā ar Paredzēto nodošanu, varat sazināties ar mums, izmantojot 40. punktā sniegto 
informāciju. Papildinformāciju varat atrast arī Sistēmas tīmekļa vietnēs, kur ir pieejami visi Paredzētās nodošanas nosacījumi 
un pilnais Neatkarīgā eksperta ziņojums.

Ja jums ir jebkādi citi jautājumi saistībā ar jūsu līgumu ar AEL, turpiniet sazināties ar savu ierasto AIG kontaktpersonu. 
Paredzētās nodošanas ietekmē mūsu kontaktinformācija netiks mainīta. 
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1. pielikums. Apdrošinājuma ņēmēju plūsmas diagramma polises 
nodošanas noteikšanai

Vai jūsu polisi (vai tās daļu) izdeva AEL vai AEL vārdā?

Vai jūsu polisi izdeva AEL EEZ vai Šveices filiāle vai tās vārdā?

Jā 
Paredzētā nodošana attiecas uz jūsu polisi

Jā 
Jums ir Eiropas polise. Pēc Paredzētās 

nodošanas jūsu apdrošinātājs būs 
AIG Europe

EEZ (izņemot Apvienoto 
Karalisti) 

Jums ir Eiropas polise. Pēc 
Paredzētās nodošanas jūsu 

apdrošinātājs būs AIG Europe

Tikai Apvienotā Karaliste 
un/vai valstis ārpus EEZ 
Jums ir Apvienotās Karalistes 

polise. Pēc Paredzētās 
nodošanas jūsu apdrošinātājs 

būs AIG UK

Jūsu polise aptver riskus, kas ietilpst abās no 
pārējām divām kategorijām 

(tuvākajos divos lauciņos pa kreisi) 
Jums ir Sadalītā polise. Pēc Paredzētās nodošanas 

jūsu apdrošinātāji būs gan AIG UK, gan AIG Europe 
(attiecīgi jūsu Apvienotās Karalistes polises un jūsu 

Eiropas polises riskiem)

Nē 
Kas ir jūsu riska atrašanās vieta?* 

Ja esat apdrošināšanas uzņēmums, ņemiet vērā, ka pārapdrošināšanas 
polises tiks nodotas AIG UK neatkarīgi no riska atrašanās vietas

Nē 
Paredzētā nodošana uz jūsu polisi neattiecas

ATSLĒGA.
*Riska atrašanās vieta ir atkarīga no vairākiem faktoriem. Tālāk ir sniegts vispārīgs (bet ne visaptverošs) šo faktoru 
kopsavilkums.

1)  Ja jūsu apdrošināšana ir saistīta ar īpašumu un tā saturu (ciktāl saturu aptver tā pati polise), tad jūsu riska atrašanās 
vieta parasti ir tā teritorija, kurā atrodas (vai parasti atrodas) īpašums datumā, kad tika izdota jūsu polise.

2)  Ja jūsu apdrošināšana ir saistīta ar transportlīdzekļiem (lidmašīnas, kuģi un mehāniskie transportlīdzekļi), riska 
atrašanās vietu var noteikt pēc viena vai vairākiem kritērijiem: transportlīdzekļa fiziskā atrašanās vieta, transportlīdzekļa 
reģistrācijas vieta vai apdrošinātās personas uzturēšanās vieta.

3)  Ja jūsu apdrošināšana ir saistīta ar citiem riskiem (t. i., tā neattiecas uz īpašumu vai transportlīdzekļiem), tad: a) ja 
jūs esat fiziska persona, jūsu riska atrašanās vieta parasti ir tā teritorija, kurā atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta jūsu 
polises izdošanas dienā; vai b) ja esat juridiska persona, jūsu atrašanās vieta(-s) ir jūsu uzņēmuma atrašanās vieta(-as) 
jūsu polises izdošanas dienā. Ja esat juridiska persona un ja jūsu polise aptver vairākus jūsu uzņēmumus, kas atrodas 
dažādās teritorijās, jūsu polisei, visticamāk, ir vairākas riska atrašanās vietas.

2. pielikums. Palīdzības līnijas kontaktinformācija

IZCELSMES VALSTS BEZMAKSAS TĀLRUŅA NUMURS
Amerikas Savienotās Valstis 8336454339

Malta 80062519

Lihtenšteina 0800110061

Grieķija 0080044142187

Rumānija 0800400986

Horvātija 0800988961

Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Igaunija, 
Francija, Islande, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, 

Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, 
Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija, Zviedrija

00800 244 244 29
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