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A DAĻA – PIEDĀVĀTĀS IZMAIŅAS MŪSU UZŅĒMUMOS

1. Kādas izmaiņas notiek AIG uzņēmējdarbībā?
Jūsu polisi patlaban nodrošina AIG Europe Limited (AEL), Apvienotajā Karalistē reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība 
(UK), ko apstiprina prudenciālā regulēšanas iestāde (PRA), un to reglamentē PRA un finanšu darbību uzraudzības 
iestāde (FCA). Mēs ierosinām nodot visu AEL apdrošināšanas uzņēmumu, tostarp jūsu polisi, diviem jaunizveidotiem 
apdrošināšanas uzņēmumiem AIG grupā (Paredzētā nodošana). Divi jaunizveidotie apdrošināšanas uzņēmumi ir 
American International Group UK Limited (AIG UK) un AIG Europe SA (AIG Europe). Lai iegūtu plašāku informāciju par 
to, uz kuru no šiem uzņēmumiem pārvietos jūsu polisi, lūdzu, skatiet 9. un 10. jautājumu.

2. Kāpēc AIG veic Paredzēto nodošanu?
Paredzētā nodošana ir daļa no pārstrukturēšanas, ko īsteno AIG grupa, reaģējot uz Apvienotās Karalistes iedzīvotāju 
lēmumu atstāt Eiropas Savienību (ES) (pazīstams kā „Brexit“). Brexit procesa rezultātā Apvienotā Karaliste pamet ES 
2019. gada 29. martā. Mēs veicam Paredzēto nodošanu kā daļu no mūsu plašākas pārstrukturēšanas, lai nodrošinātu, ka 
pēc Brexit mēs varam turpināt apkalpot esošos apdrošinājuma ņēmējus un veidot jaunu apdrošināšanas uzņēmumu visā 
Eiropā.

3. Kā tiks veikta Paredzētā nodošana?
Paredzētā nodošana tiks veikta, apvienojot apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošanu saskaņā ar 2000. gada finanšu 
pakalpojumu un tirgu likuma VII daļu (FSMA) un pārrobežu apvienošanos saskaņā ar Eiropas pārrobežu apvienošanās 
direktīvu (Apvienošanās). Sīkāka informācija par tiesisko procesu un Paredzētās nodošanas un apvienošanās ietekmi 
izklāstīta zemāk 5., 6., 7. un 8. jautājumā.

4. Vai man ir kaut kas jādara?
Mēs aicinām jūs izlasīt informāciju, kas sniegta šajā dokumentā un shēmas bukletā (Shēmas buklets), lai jūs varētu 
apsvērt Paredzētās nodošanas sekas. Tomēr, ja vien jūs neesat pārliecināts par priekšlikumiem, jums ir kādi jautājumi, 
vēlaties domājat, ka jūs varētu tikt nelabvēlīgi ietekmēts, jums nav jāveic nekādas darbības saistībā ar Paredzēto 
nodošanu. Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā jūs varat paust savu viedokli, izteikt bažas vai uzdot jautājumus saistībā 
ar Paredzēto nodošanu, lūdzu, skatiet 26. un 40. jautājumu.

5. Kas ir apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošana?
Apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošana (dažkārt saukta par „VII daļas nodošanu“) ir apdrošināšanas 
uzņēmējdarbības nodošana saskaņā ar FSMA VII daļu. Tas ir process, kurā viena apdrošinātāja saistības un atbilstošie 
aktīvi tiek nodoti citam apdrošinātājam. Process, kas jāievēro, ir stingrs, lai nodrošinātu apdrošinājuma ņēmēju aizsardzību. 
Lai tā būtu efektīva, Paredzētā nodošana jāsankcionē Anglijas un Velsas Augstajai tiesai (Augstā tiesa). Apsverot 
Paredzēto nodošanu, Augstā tiesa ņems vērā PRA, FCA un neatkarīgā eksperta viedokļus un visus iebildumus, ko 
iesniegušas iesaistītās puses, piemēram, apdrošinājuma ņēmēji un pārapdrošinātāji.

6. Kas ir pārrobežu apvienošanās?
Pārrobežu apvienošana ietver apvienošanos vai divu vai vairāku uzņēmumu kombināciju, kas atrodas divās vai vairākās 
dažādās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs (EEZ valstis), tādējādi „nododamā“ uzņēmuma (šajā gadījumā AEL) 
aktīvi un saistības kļūst par pārņēmēja uzņēmuma (šajā gadījumā - AIG Europe) aktīviem un saistībām, kas izriet no likuma, 
un Nodevēja uzņēmums (AEL) beidz savu darbību. 

7. Kāds ir tiesiskais process, īstenojot Paredzēto nodošanu un apvienošanu?
Paredzētā nodošana un apvienošana sastāv no vairākiem soļiem. Kopumā tos var apkopot šādi: 

• 1. solis (Apvienotās Karalistes nodošana): Visa Apvienotās Karalistes saistītā AEL apdrošināšana tiks nodota 
AIG UK atbilstoši apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošanai saskaņā ar FSMA VII daļu.

• 2. solis (Eiropas nodošana): Visa AEL apdrošināšanas uzņēmējdarbība, kas saistīta ar Eiropu, tiks nodota AIG 
Europe atbilstoši ar apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošanai saskaņā ar FSMA VII daļu un apvienošanos.

• 3. solis (Sadalīšanās): Pabeidzot Eiropas nodošanu, AIG Europe kļūs par AEL pēcteci, un AEL darbība tiks 
pārtraukta. 

Paredzētā nodošana ir atkarīga no apvienošanās un otrādi. Tāpēc Paredzētā nodošana notiks tikai tad, ja apvienošanās 
būs apstiprināta, un apvienošana notiks tikai tad, ja Paredzētā nodošana būs apstiprināta. 

Kā minēts iepriekš 5. jautājumā un sīkāk aprakstīts tālāk esošajā C daļā, Paredzētā nodošana un apvienošana ietver 
Apvienotās Karalistes tiesas procesu un prasību informēt apdrošinājuma ņēmējus un citas ieinteresētās personas par 
nodošanu, lai viņi varētu tikt uzklausīti galīgajā Augstās tiesas sēdē.
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Ja Augstā tiesa to apstiprinās, paredzams, ka Paredzētā nodošana un apvienošana stāsies spēkā 2018. gada 1. decembrī 
(Pabeigšanas datums).

Tā kā apvienošanās ietver AEL apvienošanu ar AIG Europe, Apvienotās Karalistes nodošanai ir jānotiek pirms 
apvienošanās, lai nodotu AEL Apvienotās Karalistes apdrošināšanas uzņēmējdarbību AIG UK. AEL varētu pārcelt savu 
Eiropas apdrošināšanas uzņēmējdarbību AIG Europe saskaņā ar apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošanu saskaņā ar 
FSMA VII daļu, neveicot Apvienošanos; tas novērstu vajadzību pēc Apvienotās Karalistes nodošanas. Tomēr apvienošanās 
uzņēmumam ir zināmas strukturālas priekšrocības AIG grupai, kurā tā vēlas gūt labumu.

8. Kāda ir Paredzētās nodošanas ietekme?
Paredzētās nodošanas galveno noteikumu kopsavilkums ir norādīts shēmas brošūrā. Vispārīgi runājot, Paredzētās 
nodošanas sekas būs tādas, ka AEL tiesības un pienākumi saskaņā ar polisi tiks nodoti bez izmaiņām gan AIG UK, gan 
AIG Europe. Jebkādas tiesības vai pienākumi, kas jums ir pret apdrošinātāju saskaņā ar šādām polisēm, paliks nemainīgi, 
taču pēc Paredzētās nodošanas tie tiks izmantoti vai nu pret AIG UK vai AIG Europe. Tas nozīmē, ka: 

• izņemot attiecībā uz jūsu tiesībām piekļūt finanšu pakalpojumu kompensācijas sistēmai un spēju nodot strīdus Finanšu 
Ombuda dienestam, un tas mainīsies attiecībā uz dažiem Eiropas polises subjektiem (sk. 9., 10. un 19.-21. zemāk, lai 
iegūtu sīkāku informāciju), jums joprojām būs tādas pašas tiesības, priekšrocības un pienākumi, un uz tiem attiecas 
tie paši noteikumi, kas attiecas uz jūsu polisi, izņemot to, ka AIG UK (Apvienotās Karalistes gadījumā) un AIG Europe 
(attiecībā uz Eiropas uzņēmējdarbību) tiks aizstāta ar attiecīgo apdrošinātāju AEL vietā. Citas izmaiņas jūsu polises 
noteikumos un nosacījumos netiks veiktas;

• AEL vietā AIG UK (Apvienotās Karalistes uzņēmējdarbības gadījumā) vai AIG Europe (Eiropas uzņēmējdarbības 
gadījumā) uzsāk vai turpina jebkuru tiesas procesu (pašreizējo, nākotnē gaidāmo vai citādi), iesaistot AEL, un AIG 
UK vai AIG Europe (ja piemērojams) būs tiesības uz pilnām aizstāvības, prasību un ieskaita tiesībām, kuras būtu 
piemērotas AEL; un

• jebkurš spriedums, rīkojums vai lēmums, kas nav pilnībā izpildīts pirms pabeigšanas datuma, vairāk nebūs izpildāms 
ar vai pret AEL, bet būs izpildāms ar vai pret:

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

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, uz kuru no šiem uzņēmumiem jūsu polisi pārcels, lūdzu, skatiet 9. un 10. jautājumu.

9. Kā es zināšu, kur mana polise tiks nodota pabeigšanas datumā?
Parasti, ja jūsu polise aptver riskus Apvienotajā Karalistē un/vai valstī ārpus EEZ un to neizsniedza AEL filiāle Eiropā, jūs 
tiksiet uzskatīts par Apvienotās Karalistes apdrošinājuma ņēmēju un jūsu polise tiks pārsūtīta uz AIG UK (Apvienotās 
Karalistes polise). Visas pārējās polises tiek uzskatītas par Eiropas polisēm un tiks pārceltas uz AIG Europe (Eiropas 
polise). Ja jūsu polise aptver gan Apvienotās Karalistes, gan Eiropas riskus, un to nav izsniegusi AEL filiāle Eiropā, jūs 
būsiet AIG UK un AIG Europe apdrošinājuma ņēmējs (Dalītā polise). Lai palīdzētu ilustrēt, kur jūsu polise tiks nodota 
pabeigšanas datumā (un kā palīdzēt noteikt jūsu polises atrašanās vietas risku), esam sagatavojuši apdrošinājuma 
ņēmēju plūsmu shēmu, kas ir izklāstīta 1. pielikumā. Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā tiks apstrādāta jūsu polise, lūdzu, 
sazinieties ar speciālo telefonisko palīdzības dienestu, rakstiet mums vai nosūtiet e-pastu, izmantojot 40. jautājumā sniegto 
informāciju.

10. Ko darīt, ja mana polise aptver gan Apvienotās Karalistes, gan Eiropas riskus?
Kā paskaidrots 9. jautājumā, ja jūsu polise aptver gan Apvienotās Karalistes, gan Eiropas risku, un to nav izrakstījusi 
Eiropas AEL filiāle, jūsu polise tiks sadalīta starp AIG UK un AIG Europe, un jūs būsiet apdrošinājuma ņēmējs abos 
uzņēmumos. 

Dalītās polises izmantošana neietekmēs jūsu esošās polises noteikumus un nosacījumus, kurus kopumā (kopsummā) 
piemēros gan AIG Europe, gan AIG UK. Tas nozīmē, ka, izņemot attiecībā uz jūsu tiesībām piekļūt finanšu pakalpojumu 
kompensācijas sistēmai un spēju nodot strīdus Finanšu Ombuda dienestam, kas mainīsies saistībā ar jūsu dalītās polises 
Eiropas polisi (sk. 19. līdz 21. jautājumus zemāk, lai iegūtu sīkāku informāciju), jums joprojām būs tādas pašas tiesības, 
priekšrocības un pienākumi, un uz tiem attiecas tie paši noteikumi un nosacījumi attiecībā uz jūsu polisi (ieskaitot visus 
piemērojamos polises ierobežojumus), kā iepriekš. Vienīgās izmaiņas jūsu polises noteikumos būs AEL vietā aizstāt AIG UK 
un AIG Europe kā apdrošinātājus (attiecīgi attiecībā uz Apvienotās Karalistes un Eiropas riskiem).

11. Kur atrodas AIG UK?
AIG UK ir reģistrēta Apvienotajā Karalistē un darbosies no The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londonā (tajā pašā 
Londonas galvenajā birojā, kurā šobrīd darbojas AEL). AIG UK tiks pilnvarota PRA, un to reglamentēs PRA un FCA. AIG 
UK ir AIG grupas uzņēmums, un tas darbosies kā AIG grupas jaunā Apvienotās Karalistes apdrošināšanas kompānija, 
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un Apvienotajā Karalistē tā piedāvās apdrošināšanas produktus un risinājumus, kā to darīja AEL. Tās pašas komandas 
turpinās nodrošināt ekspertu parakstīšanu un pretenziju izskatīšanu, kā tas notiek tagad, un mūsu kontaktinformācija paliks 
nemainīga. 

12. Kur atrodas AIG Europe?
AIG Europe ir reģistrēta Luksemburgā un darbosies ar galveno mītni Luksemburgas pilsētā, kas atrodas 10b Rue des 
Merovingiens, Bertrange, L-8070 Luksemburgā. AIG Europe ir saņēmusi atļauju no Luksemburgas finanšu ministra un 
uzraugošās apdrošinātāju komisijas (CAA). AIG Europe ir AIG grupas uzņēmums un darbosies kā AIG Group jaunais 
Eiropas apdrošināšanas uzņēmums, kas piedāvā apdrošināšanas produktus un risinājumus visā kontinentālajā Eiropā, kā 
to darīja AEL. Tās pašas komandas turpinās nodrošināt ekspertu parakstīšanu un pretenziju izskatīšanu, kā tas notiek tagad, 
un mūsu kontaktinformācija paliks nemainīga.

13. Kāpēc AIG izvēlējās Luksemburgu par savu jauno Eiropas galveno mītni?
AIG lēmums veidot savu jauno Eiropas galveno biroju Luksemburgā tika veikts vairāku iemeslu dēļ, pēc rūpīgas iespējamo 
atrašanās vietu pārskatīšanas. Lielākā daļa no uzņēmējdarbības, ko mēs veidosim no AIG Europe, atradīsies kontinentālajā 
Eiropā, un Luksemburgas ģeogrāfiskais novietojums Eiropas tirgus centrā atrodas tieši mūsu tirgu vidū. Luksemburga ir 
pamata Eiropas Savienības dalībvalsts, tajā ir stabila ekonomika, pieredzējis un labi ievērots apdrošināšanas regulators 
un tā ir finanšu pakalpojumu centrs. Tā kā AEL šobrīd, AIG Europe tiks pārvaldīta saskaņā ar sistēmu „Maksātspēja II“, ko 
īsteno Luksemburgā, nodrošinot apdrošinājuma ņēmējiem augsta līmeņa aizsardzību.

14. Es neesmu Apvienotajā Karalistē – vai Paredzētā nodošana mani ietekmē?
Jā. Paredzētā nodošana attiecas uz visām AEL polisēm (ieskaitot polises Apvienotajā Karalistē, EEZ un pārējā pasaulē). 
Ja Augstā tiesa piemēros sankcijas pret Paredzēto nodošanu, tās lēmums būs saistošs visiem apdrošinājuma ņēmējiem 
saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem un tiks atzīts visās citās EEZ jurisdikcijās.

B DAĻA – KĀDI AIZSARGPASĀKUMI TIKS IEVĒROTI PAREDZĒTĀS 
NODOŠANAS PROCESĀ

15. Kādi aizsargpasākumi tiks ievēroti Paredzētajā nodošanas procesā?
Tiesiskā un normatīvā bāze attiecībā uz Paredzēto nodošanu ir vērsta uz to, lai cita starpā nodrošinātu apdrošinājuma 
ņēmēju interešu aizsardzību un netiktu būtiski ietekmēta drošība un labums visām AEL apdrošinājuma ņēmēju grupām. 
Paredzētajā nodošanā jūsu intereses un visu mūsu apdrošinājuma ņēmēju intereses tiek rūpīgi pārskatītas procesā, kurā 
ietilpst: 

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

• spēja jums un citiem apdrošinājuma ņēmējiem un ieinteresētajām pusēm apstrīdēt vai izteikt jebkādas bažas saistībā 
ar Paredzēto nodošanu vai nu Augstajā tiesā, vai arī mums, pēc kuras paustās bažas tiks paziņotas PRA, FCA, 
neatkarīgajam ekspertam un Augstajai tiesai; 

• cieša konsultācija 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. Augstā tiesa ņems 
vērā Neatkarīgā eksperta atzinumu, jebkuras bažas vai ierosinājumus, ko iesnieguši apdrošinājuma ņēmēji, kurus skar 
Paredzētā nodošana, kā arī PRA un FCA atzinumi. 

Atbilstošās valsts apdrošināšanas uzraudzības iestādes EEZ valstīs, kurās AEL ir izveidojis rakstveida riskus, tiks informētas 
par Paredzēto nodošanu kā daļu no juridiskā un regulatīvā apstiprinājuma procesa.

16. Kas ir neatkarīgais eksperts, kurš viņš ir un kāda ir 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 
PRA un FCA. 

Par neatkarīgo ekspertu Paredzētajā nodošanā iecelts Stīvs Metjūzs (Steve Mathews) no Willis Towers Watson, Institūta un 
aktuāru fakultātes pētnieks. Viņa iecelšanu ir apstiprinājusi PRA, konsultējoties ar FCA.
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Neatkarīgais eksperts pārskata Paredzētās nodošanas noteikumus. Viņa ziņojums ir objektīvs un pamatots uz AEL, AIG UK 
un AIG Europe priekšlikumu un uzņēmumu rūpīgu pārbaudi.

17. Kas teikts neatkarīgā eksperta ziņojumā?
Neatkarīgā eksperta ziņojuma kopsavilkums ir iekļauts shēmas bukletā. Neatkarīgais eksperts ir secinājis, ka: 

• Paredzētā nodošana būtiski neietekmēs apdrošinājuma ņēmējus; un
• Paredzētajai nodošanai nebūs būtiskas ietekmes uz apdrošinājuma ņēmēju līgumtiesībām un apdrošinājuma ņēmēju 

pakalpojumu līmeni. 

Neatkarīgais eksperts sava ziņojuma 10. iedaļā arī ir apsvēris apdrošinātājam piemērojamā reglamentējošā režīma 
maiņu un secinājis, ka, pēc viņa domām, tas neradīs būtiski nelabvēlīgu ietekmi apdrošinājuma ņēmējiem. Arī mēs to esam 
apsvēruši un piekrītam neatkarīgā eksperta secinājumam.

Lūdzu, skatiet 40. jautājumu, lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā iegūt pilnu neatkarīgā eksperta ziņojuma kopiju.

18. Kādas būs AIG UK un AIG Europe maksātspējas un kapitāla prasības?
Eiropas Savienība (ES) ir izstrādājusi apdrošināšanas sabiedrības maksātspējas prasības, kas pazīstamas kā „Maksātspēja 
II“ un kuru mērķis ir saskaņot ES apdrošināšanas noteikumus un uzlabot patērētāju aizsardzību. Direktīva tika īstenota 
2016. gada 1. janvārī un attiecas uz visiem ES pastāvīgajiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas uzņēmumiem. Tāpēc 
tas pašlaik attiecas uz AEL, un tas tiks piemērots AIG Europe un AIG UK uzreiz pēc Paredzētās nodošanas. Pēc Brexit 
Apvienotā Karaliste varētu pieņemt atšķirīgu maksātspējas režīmu, kas būtu piemērojams AIG UK. Tomēr šajā posmā nav 
sniegta informācija, lai norādītu, vai Apvienotā Karaliste pieņems atšķirīgu maksātspējas režīmu pašreizējam Maksātspēja II.

19. Kāda ir finanšu pakalpojumu kompensācijas shēma (FSCS) un vai Paredzētā nodošana ietekmēs 
manu spēju piekļūt FSCS?
FSCS ir Apvienotās Karalistes likumā noteiktā shēma, ko finansē Apvienotās Karalistes finanšu pakalpojumu nozares 
dalībnieki, kas nodrošina kompensāciju apdrošinājuma ņēmēju labā PRA vai FCA pilnvarotas apdrošināšanas sabiedrības 
maksātnespējas gadījumā. Patlaban AEL apdrošinājuma ņēmēji, kas atbilst spēkā esošo noteikumu atbilstības kritērijiem, 
var piekļūt FSCS.

Paredzētā nodošana var nozīmēt, ka jūs zaudējat savu aizsardzību saskaņā ar FSCS attiecībā uz jūsu esošo polisi. Tas būs 
atkarīgs no tā, vai jūsu polise ir Apvienotās Karalistes polise, Eiropas polise vai dalīta polise, kā paskaidrots turpmāk: 

• Ja jums ir Apvienotās Karalistes polise (kas tiek nodota AIG UK), FSCS turpinās segt jebkādas prasības saskaņā ar 
jūsu polisi pēc Paredzētās nodošanas. 

• Ja jums ir Eiropas polise (kas tiek nodota AIG Europe), FSCS turpinās segt jebkādas prasības saskaņā ar jūsu polisi, 
kas notiek pirms Paredzētās nodošanas datuma, bet FSCS neattieksies uz visām pretenzijām, kas radīsies pēc 
Paredzētās nodošanas datuma. Plašāku informāciju par FSCS aizsardzības zaudēšanas ietekmi, lūdzu, skatiet 20. 
jautājumā.

• Ja jums ir dalītā polise, FSCS turpinās segt visas prasības saskaņā ar jūsu polises daļu, kas tiek pārsūtīta uz AIG UK 
pēc Paredzētās nodošanas datuma. FSCS neattieksies uz visām pretenzijām, kas radušās jūsu polises Eiropas daļā 
pēc Paredzētās nodošanas datuma. Plašāku informāciju par FSCS aizsardzības zaudēšanas ietekmi, lūdzu, skatiet 
20. jautājumā.  

Plašāku informāciju par apdrošināšanas atlīdzības shēmām, lūdzu, skatiet neatkarīgā eksperta ziņojumā (skatiet 40. 
jautājumu, kā iegūt neatkarīgā eksperta ziņojuma kopiju). 

20. Kādas būs sekas no FSCS aizsardzības zaudēšanas apdrošinājuma ņēmējiem ar Eiropas polisi?
FSCS (kā aprakstīts 19. jautājumā) nodrošina naudas kompensāciju apdrošināto personu labā, ja Apvienotās Karalistes 
apdrošināšanas sabiedrība ir maksātnespējīga. Luksemburgā, kur AIG Europe darbojas kā akciju sabiedrība, nav 
obligātās kompensācijas sistēmas, tomēr tai ir noteikumi (līdzvērtīgi Apvienotās Karalistes principiem), kuru mērķis ir 
aizsargāt apdrošinājuma ņēmējus Luksemburgas apdrošināšanas uzņēmuma maksātnespējas gadījumā. Šie noteikumi ir 
paredzēti, lai ierobežotu apdrošinājuma ņēmēju nepieciešamību saņemt kompensāciju no sistēmas, kas līdzīga FSCS, bet 
tie nenodrošina FSCS līdzvērtīgu aizsardzību. Turklāt apdrošinājuma ņēmēji ar Eiropas polisi, kas noslēgta caur vietējām 
filiālēm dažās Eiropas valstīs, var piekļūt valsts apdrošināšanas kompensācijas sistēmai šajā valstī.

Neatkarīgais eksperts ir secinājis, ka, neskatoties uz FSCS aizsardzības zaudēšanu, Paredzētā nodošana būtiski 
neietekmēs apdrošinājuma ņēmējus ar Eiropas polisi. Papildus tam neatkarīgais eksperts savā ziņojumā ir norādījis, ka 
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AIG Europe maksātnespējas iespēja pēc Paredzētās nodošanas ir neliela. Plašāku informāciju par apdrošinājuma ņēmēju 
drošību pēc Paredzētās nodošanas, ieskaitot Paredzētās nodošanas alternatīvo struktūru izskatīšanu, skatiet neatkarīgā 
eksperta ziņojumā. 

21. Kas ir Finanšu Ombuda dienests (Apvienotās Karalistes Ombuds) un vai Paredzētā nodošana  
ietekmēs manas iespējas vērsties pie Apvienotās Karalistes Ombuda?
Apvienotās Karalistes Ombuds fiziskām personām sniedz bezmaksas neatkarīgu pakalpojumu, lai atrisinātu strīdus 
vai sūdzības ar apdrošinātājiem, kuri izdod vai pārvalda polises Apvienotajā Karalistē. Patlaban AEL apdrošinājuma 
ņēmējiem, kuri atbilst piemērojamo noteikumu atbilstības kritērijiem, ir pieeja Apvienotās Karalistes Ombudam. Apvienotās 
Karalistes Ombuds spēj izdot lēmumus, kas ir saistoši apdrošināšanas uzņēmumiem.

Paredzētā nodošana var ietekmēt jūsu tiesības iesniegt strīdus vai sūdzības Apvienotās Karalistes Ombudam saistībā ar jūsu 
pašreizējo polisi. Tas būs atkarīgs no tā, vai pēc paredzētās nodošanas jūsu polise ir Apvienotās Karalistes polise, Eiropas 
polise vai dalīta polise, kā paskaidrots turpmāk: 

• Ja jums ir Apvienotās Karalistes polise, jums joprojām būs pieeja Apvienotās Karalistes Ombudam saistībā ar jūsu 
polisi.

• Ja jums ir Eiropas polise, jums pašlaik būtu pieeja Apvienotās Karalistes Ombudam tikai, ja jūsu polise izdota AIG 
Apvienotajā Karalistē apdrošinājuma ņēmējam pārējā EEZ vai AIG EEZ apdrošinājuma ņēmējam Apvienotajā 
Karalistē pārrobežu līmenī. Pēc nodošanas, ja esat apdrošinājuma ņēmējs Apvienotajā Karalistē un jūsu polisi 
ir izdevusi Eiropas filiāle AEL, pamatojoties uz pārrobežu līgumu, jūs saglabāsiet piekļuvi Apvienotās Karalistes 
ombudam saistībā ar spēkā esošu(-ām) polisi(-ēm). Šie apdrošinājuma ņēmēji varēs arī brīvi piekļūt Luksemburgas 
Nacionālajam patērētāju tiesību aizsardzības dienestam (NCOSL), Luksemburgas apdrošināšanas starpniekam 
(LIM) un Luksemburgas apdrošināšanas regulatoram, CAA, kura viens no mērķiem ir apdrošinājuma ņēmēju un citu 
ieinteresēto personu iebildumu saņemšana un izskatīšana (NCOSL, LIM un CAA kopā Luksemburgas Ombuda 
režīms). Lai gan Luksemburgas Ombuda režīma darbība atšķiras no Apvienotās Karalistes Ombuda (piemēram, 
Luksemburgas Ombuda režīms neļauj pieņemt saistošus lēmumus apdrošinātājam), abi ir paredzēti, lai virzītu un 
atrisinātu apdrošinājuma ņēmēju strīdus. Turklāt, ja jums ir Eiropas polise, Paredzētā nodošana neietekmēs jūsu 
tiesības piekļūt ikvienam esošajam Ombuda dienestam jūsu dzīvesvietas valstī. Neatkarīgais eksperts, cita starpā, 
ir apsvēris šo jautājumu un secināja, ka Paredzētā nodošana būtiski neietekmēs apdrošinājuma ņēmējus ar Eiropas 
polisi.

• Ja jums ir Eiropas polise, kas tika izdota Apvienotajā Karalistē attiecībā uz EEZ valsti, balstoties uz pārrobežu līgumu, 
lai gan jūsu polise tiks nodota uz AIG Europe, jums joprojām būs pieeja Apvienotās Karalistes Ombudam attiecībā 
uz darbībām (vai nolaidību), kuras pirms nodošanas veic no Apvienotās Karalistes (vai kas tajā notiek) saistībā ar 
jūsu polisi. Ja pēc pārsūtīšanas jūsu polisi apkalpo no AIG Europe EEZ, jums nebūs piekļuves Apvienotās Karalistes 
ombudam attiecībā uz šo pakalpojumu, lai gan jūs tā vietā gūsiet piekļuvi NCOSL un LIM, kā arī netiks ietekmēta 
piekļuve piemērojamajiem valsts piedāvātajiem sūdzību izskatīšanas pakalpojumiem katrā atlikušajā EEZ valstī.

• Ja jums ir dalītā polise, jums joprojām būs pieeja Apvienotās Karalistes Ombudam saistībā ar jūsu Apvienotās 
Karalistes polisi. Jums būs pieeja gan Apvienotās Karalistes Ombudam (attiecībā uz darbībām, ko veic no Apvienotās 
Karalistes attiecībā uz jūsu polisi), gan Luksemburgas Ombuda režīmam saistībā ar jūsu polises Eiropas daļu.

Plašāku informāciju par Ombuda pakalpojumiem skatiet neatkarīgā eksperta ziņojumā (skatiet 40. jautājumu, kā iegūt 
neatkarīgā eksperta ziņojuma kopiju).

22. Vai FCA un PRA pārskata Paredzēto nodošanu?
Jā. Gan PRA, gan FCA ir tiesības iesniegt Augstajā tiesā rakstiskas un mutiskas ziņas, tostarp sniegt Augstajai tiesai 
ziņojumus, kuros ir izklāstīti to attiecīgie viedokļi par Paredzēto nodošanu, ko Augstā tiesa ņems vērā, lemjot, vai Paredzētā 
nodošana ir taisnīga un vai apdrošinājuma ņēmēju intereses tiek aizsargātas. FCA un PRA pārskatīšanai nevajadzētu 
aizvietot to, kā katrs klients apsver ierosinātās nodošanas ietekmi uz pašu. Galīgais lēmums par to, vai atļaut Paredzēto 
nodošanu ir Augstajai tiesai. 

C DAĻA – APSTIPRINĀŠANAS PROCESS

23. Kad un kur Augstā tiesa sēdē izskatīs Paredzēto nodošanu?
Augstās tiesas uzklausīšana, kurā Paredzētā nodošana tiks izskatīta un, ja to uzskatīs par atbilstošu visos apstākļos, 
apstiprināta, ir plānota 2018. gada 18. oktobrī Londonā. Augstās tiesas sēde notiks Rolls ēkā, 7 Rolls Buildings, Fetter 
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Lane, Londonā, EC4A 1NL. Ikvienam, kurš vēlas piedalīties sēdē, ir jāpārbauda mūsu mājas lapa www.aig.com/brexit 
(Sistēmas tīmekļa vietne), kas tiks atjaunināta, ja uzklausīšanas datums mainīsies. Lūdzu, regulāri pārbaudiet  
atjauninājumus vietnē.

24. Kas notiks Augstās tiesas sēdē?
Augstā tiesa apsvērs, vai apstiprināt Paredzēto nodošanu. AEL juridiskie pārstāvji izskaidros priekšlikumus, iesniegtos 
paziņojumus un visas atbildes, kas saņemtas no apdrošinājuma ņēmējiem un citām ieinteresētajām pusēm. 

Pirms izlemt, vai apstiprināt Paredzēto nodošanu, Augstā tiesa izskatīs neatkarīgā eksperta, PRA, FCA un visas atbildes, 
kas saņemtas no apdrošinājuma ņēmējiem un citām ieinteresētajām pusēm. Pieņemot lēmumu, Augstā tiesa apsvērs, vai 
Paredzētā nodošana būtiski ietekmēs apdrošinājuma ņēmēju intereses. Augstā tiesa vadīsies pēc neatkarīgā eksperta, PRA 
un FCA viedokļa. 

Augstā tiesa kopā ar Paredzētās nodošanas izskatīšanu apsvērs arī apvienošanos. Apvienošanās ietver atsevišķas 
juridiskas formalitātes attiecībā uz VII daļas procesu, un, ja Augstā tiesa ir pārliecināta, ka apvienošanās puses (AEL un 
AIG Europe) ir izpildījušas šīs formalitātes, Augstā tiesa izdod sertifikātu, lai to apstiprinātu. Pēc šī sertifikāta saņemšanas 
puses var iesniegt pieteikumu saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem, lai Apvienošanās būtu efektīva. Tiek paredzēts, ka 
apvienošanās un Paredzētā nodošana stāsies spēkā 2018. gada 1. decembrī.

25. Vai varu balsot par Paredzēto nodošanu?
Attiecībā uz apdrošināšanas uzņēmumu nodošanu nav balsošanas procedūru, un jums nav jāuzņemas nekādas darbības 
saistībā ar Paredzēto nodošanu. Ja Augstā tiesa apstiprina Paredzēto nodošanu, visas ietekmētās polises automātiski 
tiek pārsūtītas uz AIG UK un/vai AIG Europe. Tomēr jums ir tiesības iebilst pret Paredzēto nodošanu un jūsu iebildums ir 
jāuzklausa Augstajai tiesai. Lūdzu, skatiet 26. jautājumu, lai uzzinātu, kā rīkoties, ja vēlaties iebilst.

26. Kā es varu iebilst pret Paredzēto nodošanu, izpaust savas bažas vai paust viedokli?
Ja jums ir kādi komentāri vai jautājumi vai ja jūs domājat, ka Paredzētā nodošana var nelabvēlīgi jūs ietekmēt, lūdzu, 
zvaniet uz palīdzības tālruni, izmantojot numuru, kas norādīts 2. pielikumā esošajā tabulā, 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 paziņosim tās PRA, FCA, neatkarīgajam ekspertam un Augstajai tiesai. Varat arī rakstīt mums, 
AIG Brexit komandai, 58 Fenchurch Street, Londonā, EC3M 4AB, Apvienotajā Karalistē vai rakstiet mums pa e-pastu 
aigbrexit@aig.com.

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

• Iesniegt rakstveida iebildumus un/vai personīgi ierasties Augstās tiesas sēdē.
• Norādīt likumīgu pārstāvi Augstās tiesas sēdē un nozīmēt savus pārstāvjus jūsu vārdā. 

Lai gan pirms iepriekšminēto tiesību izmantošanas jums nav jāsazinās ar mums, mēs lūdzam jūs informēt mūs, lai mums būtu 
iespēja saprast un apspriest visas problēmas ar jums personīgi. Lūdzu, informējiet mūs cik drīz vien iespējams, rakstiet mums 
uz iepriekš norādīto adresi vai rakstiet mums pa e-pastu aigbrexit@aig.com un vēlams ne vēlāk kā 5 dienas pirms Augstās 
tiesas sēdes, kas paredzēta 2018. gada 18. oktobrī. Mēs iesniegsim visus saņemtos paziņojumus PRA, FCA, Neatkarīgā 
eksperta un Augstās tiesas uzmanībai.

27. Kad notiks Paredzētā nodošana un kā es zināšu, ka tā turpinās?
Ja Paredzētā nodošana tiks apstiprināta Augstajā tiesā, mēs izplatīsim paziņojumu par shēmas tīmekļa vietni neilgi pēc 
Augstās tiesas sēdes 2018. gada 18. oktobrī. Ja Paredzēto nodošanu apstiprina Augstā tiesa, paredzams, ka tā stāsies 
spēkā 2018. gada 1. decembrī. Ja būs kādas izmaiņas laika grafikā, šīs izmaiņas tiks atspoguļotas shēmas tīmekļa vietnē.
 
Paziņojums tiks publicēts arī Eiropas mēroga laikrakstā, lai paziņotu apdrošinājuma ņēmējiem, ka Paredzētā nodošana ir 
apstiprināta.

28. Kurš maksās par Paredzēto nodošanu?
Visas izmaksas un izdevumus, kas radušies saistībā ar Paredzēto nodošanu, ieskaitot neatkarīgās eksperta maksas, 
juridiskās maksas un PRA un FCA maksas, sedz AEL.
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D DAĻA – KO TAS NOZĪMĒ MANAS POLISES ADMINISTRĒŠANAI

29. Vai apdrošināšanas sabiedrības maiņa ietekmē manu polises atjaunošanu vai polisi, kuru es 
pērku tagad?
Ja jūs iegādājaties jaunu polisi vai atjaunojat savu esošo polisi pirms pabeigšanas datuma (paredzams, tas būs 
2018. gada 1. decembris), apdrošināšanu joprojām nodrošinās AEL. Ja jūs saglabājat, atjaunojat vai iegādājāties savu 
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 dalītā polise (lai iegūtu plašāku informāciju par to, vai jūsu apdrošinātājs 
būs AIG UK un/vai AIG Europe, sk. 9. un 10. jautājumu).

30. Vai Paredzētā nodošana radīs jebkādas izmaiņas apdrošināšanas segumā, kas ir saistīts ar manu 
polisi?
Nē. Apdrošināšanas segums, ko mēs jums piedāvājam, nemainīsies Paredzētās nodošanas rezultātā. Apdrošināšanas 
uzņēmuma maiņa neietekmē nevienu pašreizējā apdrošinājuma seguma daļu, kuru esat iegādājies, un tas neietekmē jūsu 
spēju iesniegt prasību. Jūsu pašreizējā polise turpinās būt spēkā pēc Paredzētās nodošanas.

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

32. Vai mans brokeris apzinās šīs izmaiņas (ja tādas ir)?
Jā, ja tās tiks piemērotas, mēs esam paziņojuši par izmaiņām mūsu apdrošināšanas brokeriem un starpniekiem. Viņi zina, 
ka Paredzētā nodošana neietekmē biznesa attiecības ar viņiem vai ar jums. 

33. Vai Paredzētās nodošanas rezultātā par manu esošo polisi būs jāmaksā jebkādas papildu 
prēmijas?
Nē, Paredzētā nodošana pati par sevi neietekmēs jūsu esošās polises maksas, kas jāmaksā.

34. Es maksāšu apdrošināšanas maksu, izmantojot tiešo debetu. Vai man ir jāaizpilda cits tiešā 
debeta pilnvarojums? 
Ja jūs maksājat mums automātiski, izmantojot jūsu bankas kontu, šīs izmaiņas neietekmēs maksājumu grafiku vai procesu, 
un jums arī nevajadzēs pieprasīt veikt jaunu maksājuma norādījumu. Vienīgās izmaiņas, kuras jūs varēsit pamanīt, ir tas, ka, 
ja jūsu paziņojumā parādīsies uzņēmuma nosaukums, 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, visa kontaktinformācija un klientu apkalpošanas tālruņu numuri paliks nemainīgi.

36. Paredzams, ka apdrošināšanas sabiedrības maiņa stāsies spēkā 2018. gada 1. decembrī. Vai tas 
būs mans jaunais atjaunošanas datums?
Nē. Jūsu polises atjaunošanas datums ir tāds pats kā iepriekš.

37. Vai Paredzētā nodošana ietekmēs visas manas paustās prasības vai manas iespējas iesniegt tās 
turpmāk?
Nē. Netiks mainīta pašreizējā prasību apstrāde vai prasību apmaksas process. Paziņojumu par prasībām jāiesniedz 
saskaņā ar polises noteikumiem. 

38. Ko darīt, ja man ir prasība saskaņā ar manu apdrošināšanas līgumu, par kuru nav panākta 
vienošanās vai uz kuru attiecas juridisks strīds?
Pašreizējā praksē nebūs izmaiņu. Paziņojums par prasībām ir jāizdara saskaņā ar polises noteikumiem. Nodošana neradīs 
nekādas izmaiņas apdrošinājuma ņēmēju prasību apstrādes procesā vai prasību samaksas procesā.

Jebkuru neapstiprināto, pašreizējo vai turpmāko tiesas procesu pret AEL pēc pabeigšanas datuma var iesniegt pret AIG UK 
un/vai AIG Europe (kā piemērojams).



11

E DAĻA – PAPILDU INFORMĀCIJA

40. Kur es varu uzzināt vairāk informācijas?
Mēs esam iekļāvuši informāciju shēmas bukletā, lai palīdzētu jums izprast Paredzēto nodošanu. Jūs varat arī atrast plašāku 
informāciju shēmas tīmekļa vietnē, kur jūs varat atrast visus Paredzētās nodošanas noteikumus un pilnu neatkarīgā eksperta 
ziņojumu. 

Jūs varat arī pieprasīt Paredzētās nodošanas dokumentu bezmaksas kopijas, izmantojot shēmas vietni, vai sazinoties ar 
mums vienā no tālāk aprakstītajiem veidiem. Jūs varat zvanīt, izmantojot mūsu palīdzības tālruni, izmantojot vienu no šā 
dokumenta 2. pielikumā norādītajiem valsts numuriem. Varat arī rakstīt mums uz AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, 
London, EC3M 4AB vai nosūtīt e-pastu uz aigbrexit@aig.com. Mēs reģistrēsim jūsu bažas un paziņosim par tām PRA, FCA, 
neatkarīgajam ekspertam un  Augstajai tiesai. 

Visi turpmākie atjauninājumi, kas attiecas uz Paredzēto nodošanu, tiks ievietoti shēmas tīmekļa vietnē, tostarp visas 
izmaiņas Augstās tiesas sēdē, kā arī neatkarīgā eksperta sagatavoto papildu ziņojumu kopiju. Lūdzu, regulāri pārbaudiet 
atjauninājumus vietnē.

Mēs novērtējam, ka jums var būt papildu jautājumi vai bažas. Paredzētās nodošanas rezultātā mūsu kontaktinformācija 
netiks mainīta, tādēļ, lūdzu, turpiniet sazināties ar savu parasto AIG kontaktpersonu vai ar sava starpnieka palīdzību, par 
jautājumiem, kas attiecas uz jūsu esošo polisi.

41. Kāpēc es saņēmu vairāk nekā vienu vēstuli un informācijas paku?
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 paketi. Atvainojamies par iespējamām neērtībām. 

42. Es vairāk neesmu apdrošinājuma ņēmējs, kāpēc tas attiecas uz mani?
Atsevišķu AEL izsniegto polišu noteikumi pieļauj, ka prasības tiek iesniegtas vairākus gadus pēc tam, kad ir beidzies 
polises termiņš. Atkarībā no jūsu polises noteikumiem jums joprojām ir 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 dalīta polise (lai iegūtu plašāku informāciju par to, vai AIG UK un/vai AIG Europe 
pārvalda jūsu prasības sk. 9. un 10. jautājumā).

43. Ko darīt, ja es vēlos atcelt savu polisi, jo es neesmu apmierināts ar izmaiņām?
Paredzētā nodošana neietekmē tiesības, kuras jums pašlaik ir jāatceļ.

44. Ko darīt, ja Paredzētā nodošana nav apstiprināta?
Ja Augstā tiesa neapstiprinās Paredzēto nodošanu, jūsu polise netiks nodota saskaņā ar Paredzēto nodošanu. Ja nodošana 
netiks apstiprināta, mēs atjaunināsim shēmas tīmekļa vietni ar papildu informāciju, tādēļ iesakām laiku pa laikam pārbaudīt 
atjauninājumus.

45. Ko AIG darīs, ja parādīsies Brexit pārejas pasākumi?
Mēs cieši uzraugām politiskos notikumus un apsvērsim tos, ja tie nodrošinās noteiktu grafiku un struktūru Apvienotās 
Karalistes turpmākajām attiecībām ar Eiropu. Līdz šim mēs neesam konstatējuši nekādas izmaiņas, kas izraisītu izmaiņas 
pārstrukturēšanas plānos un Paredzētajā nodošanā. Mūsu prioritāte ir nodrošināt, ka pēc Brexit mēs varam turpināt 
apkalpot esošos apdrošinājuma ņēmējus un izveidot jaunu apdrošināšanas uzņēmumu visā Eiropā.

46. Kāpēc AIG veic Brexit pārstrukturēšanu šādā veidā? 
AIG ir veikusi detalizētu rūpīgu pārbaudi saistībā ar Brexit pārstrukturēšanu, tostarp pārstrukturēšanas mehānismā un 
darbības modelī, kurā ir divas jaunas apdrošināšanas sabiedrības (t.i., AIG UK un AIG Europe), kas attiecīgi atrodas 
Apvienotajā Karalistē un Luksemburgā, lai apkalpotu mūsu apdrošinājuma ņēmējus. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu 
piedāvājums ir ideāli piemērots nepārtrauktības nodrošināšanai mūsu esošajiem apdrošinājuma ņēmējiem un jaunas 
apdrošināšanas darbības izvēršanai visā Eiropā pēc Brexit.

39. Vai nodošanas ietekmēs tās informācijas apstrādi, kas attiecas uz manu līgumu un/vai prasību?
Līguma(-u) un prasības nodošana nozīmēs to, ka AIG uzņēmums, kas kontrolē informācijas apstrādi (parasti saukts 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 informāciju, atrodama šeit: www.aig.com/globalprivacy.
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1. pielikums - Apdrošinājuma ņēmēju plūsmas shēma, lai noteiktu, kur 
tiks nodota jūsu polise

Vai jūsu polise (vai tās daļa) tika izdota AEL vai tā vārdā?

Vai jūsu polisi emitēja EEZ vai Šveices filiāle AEL vārdā?

Jā, 
jūsu polise attiecas uz Paredzēto nodošanu

Jā, 
jums ir Eiropas polise. AIG Europe 

būs jūsu apdrošinātājs pēc Paredzētās 
nodošanas

EEZ (izņemot Apvienoto 
Karalisti) 

Jums ir Eiropas polise. AIG 
Europe būs jūsu apdrošinātājs pēc 

Paredzētās nodošanas

Apvienotā Karaliste un/vai 
tikai ārpus EEZ 

Jums ir Apvietotās Karalistes polise. 
AIG UK būs jūsu apdrošinātājs 

pēc Paredzētās nodošanas

Jūsu polise aptver riskus, kas ietilpst abās 
pārējās divās kategorijās 

(divām tuvākajām kategorijām pa kreisi) 
Jums ir dalītā polise. AIG UK un AIG Europe būs jūsu 

apdrošinātājs (saskaņā ar jūsu Apvienotās Karalistes polisi 
un jūsu Eiropas polises riskiem) pēc Paredzētās nodošanas

Nē 
Kur atrodas jūsu risks?* 

Ja esat apdrošināšanas uzņēmums, lūdzu, ņemiet vērā, ka pārapdrošināšanas 
polises pārcels uz AIG UK neatkarīgi no riska atrašanās vietas

Nē, 
jūsu polise neattiecas uz Paredzēto nodošanu

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

kopsavilkums, lai palīdzētu jums:

1)  Ja jūsu apdrošināšana ir saistīta ar īpašumu un tā saturu (ciktāl uz saturu attiecas tā pati polise), tad jūsu riska 
atrašanās vieta parasti ir tur, kur īpašums atrodas (vai parasti atrodas), datumā, kad jūsu polise tika noslēgta.

2)  Ja jūsu apdrošināšana ir saistīta ar transportlīdzekli (lidmašīnas, kuģi un mehāniskie transportlīdzekļi), atrašanās 
vietu var noteikt, izmantojot vienu vai vairākus no šādiem kritērijiem: transportlīdzekļa fiziskā atrašanās vieta, 
transportlīdzekļa reģistrācijas vieta vai apdrošinātās personas uzturēšanās vieta.

3)  Ja jūsu apdrošināšana ir saistīta ar citu risku (t.i., tas nav saistīts ar īpašumu vai transportlīdzekļiem), tad (a) ja esat 
fiziska persona, jūsu atrašanās vieta parasti atrodas tajā teritorijā, kurā jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir jūsu polises 
izveidošanas brīdī; vai (b) ja esat juridiska persona, jūsu atrašanās vieta(-s) ir jūsu uzņēmuma vietā, dienā, kad jūsu 
polise tika izveidota. Ja esat juridiska persona un jūsu polise aptver vairāk nekā vienu no jūsu uzņēmumiem, kas atrodas 
dažādās teritorijās, jūsu polisei var būt vairākas riska 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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