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ŠIS DOKUMENTS IR SVARĪGS UN PIEPRASA JŪSU 
TŪLĪTĒJU UZMANĪBU

Ja jums ir kādas šaubas par to, kas jums jādara, lūdzu, sazinieties ar savu finanšu konsultantu, advokātu, grāmatvedi vai 
citu profesionālu padomnieku, kas ir pienācīgi pilnvarots saskaņā ar Finanšu pakalpojumu un tirgus likumu (FSMA).

Šis buklets ir domāts tikai kā vadlīnijas, tas nav galīgais paziņojums par jūsu tiesībām. Jūsu polise var attiekties arī uz citām 
personām (piemēram, laulātie un apgādājamie). Lūdzu, pievērsiet šo personu uzmanību šī dokumenta saturam. Papildu šī 
dokumenta kopijas var iegūt, sazinoties ar Nodevēju. 

Ja jums ir kādi jautājumi, kas nav ietverti šajā bukletā, lūdzu, sazinieties ar mums parastajā veidā, norādot mūsu atsauci un, 
ja piemērojams, jūsu polises numuru; sīkāka informācija ir redzama vēstulē, kas pievienota šim bukletam.

Informācija par nodošanu tiks sniegta arī mūsu mājas lapā www.aig.com/Brexit. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums, tostarp 
mūsu ieceltajiem administratoriem un kontaktpersonu komandām, ir juridiski aizliegts sniegt finanšu konsultācijas, taču mēs 
atbildēsim uz vispārējiem jautājumiem par Paredzētās nodošanas ietekmi.
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1. DEFINĪCIJAS

AIG: American International Group, Inc.

AIG Group: AIG un tās meitasuzņēmumi katrā konkrētā laikā, tostarp Nodevējs un tiesību pārņēmēji. 

Pabeigšanas datums: 2018. gada 1. decembris.

EEZ: Eiropas Ekonomikas zona.

ES: Eiropas Savienība.

Eiropas uzņēmējdarbība: visi Nodevēja aktīvi un saistības, izņemot Apvienotās Karalistes uzņēmējdarbību. 

Eiropas pārrobežu apvienošanās direktīva: 2017. gada 14. jūnija Direktīva (ES) 2017/1132 par dažiem 
uzņēmējdarbības tiesību aspektiem, ar kuru no 2017. gada 20. jūlija tika atcelta un kodificēta 2005. gada 26. oktobra 
direktīva par sabiedrību ar ierobežotu atbildību pārrobežu apvienošanos (2005/56/EK), kā iekļauts Luksemburgas tiesību 
aktos saskaņā ar 1915. gada 10. augusta Luksemburgas Komerckodeksa 1020-1 un turpmākajiem pantiem un Anglijas 
tiesību aktos saskaņā ar 2007. gada Sabiedrību regulējumu (pārrobežu apvienošanās) (SI 2007/2974). 

Eiropas nodošana: Eiropas uzņēmējdarbības nodošana Eiropas tiesību pārņēmējam. 

Eiropas tiesību pārņēmējs: AIG Europe SA, AIG Group pilnvarota apdrošināšanas sabiedrība, kas reģistrēta 
Luksemburgā ar reģistrācijas numuru B218806.

FCA: Apvienotās Karalistes Finanšu vadības iestāde vai cita valdības, likumā noteiktā vai cita iestāde, kas laiku pa laikam 
veic šādas funkcijas attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrībām, kuras saskaņā ar FSMA ir nodotas FCA pārziņā.

FSMA: 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgus likums un saskaņā ar to ieviestie noteikumi.

Augstā tiesa: Anglijas un Velsas Augstā tiesa.

Neatkarīgais eksperts: Stīvs Metjūzs (Steve Mathews) no “Willis Towers Watson”, kura iecelšanu ir apstiprinājusi PRA.

Juridisks paziņojums: oficiāls paziņojums par paredzēto nodošanu. 

Apvienošanās: plānotā pārrobežu apvienošanās, Eiropas tiesību pārņēmējam pārņemot Nodevēja tiesības, saskaņā ar 
Eiropas pārrobežu apvienošanās direktīvu.

PRA: Apvienotās Karalistes Uzraudzības regulēšanas iestāde vai cita valdības, likumā noteiktā vai cita iestāde, kas laiku 
pa laikam veic šādas funkcijas attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrībām, kuras saskaņā ar likumu ir nodotas PRA pārziņā.

Nodošanas shēma: apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošanas shēma Apvienotās Karalistes un Eiropas nodošanai 
saskaņā ar FSMA VII daļu.

Shēmas ziņojums: Neatkarīgā eksperta ziņojums par nodošanas shēmu saskaņā ar FSMA 109. pantu.

Tiesību pārņēmēji: Apvienotās Karalistes tiesību pārņēmēji un Eiropas tiesību pārņēmēji kopā.

Nodošana: Apvienotās Karalistes uzņēmējdarbības nodošana Apvienotās Karalistes tiesību pārņēmējam un Eiropas 
uzņēmējdarbības nodošana Eiropas tiesību saņēmējam. 

Nodevējs: AIG Europe Limited.

Apvienotā Karaliste: Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste.

Apvienotās Karalistes uzņēmējdarbība: Nodevēja aktīvi un saistības, kas jānodod Apvienotās Karalistes tiesību 
saņēmējam saskaņā ar Nodošanas sistēmu, ietverot Apvienotās Karalistes apdrošināšanas polises un saistītos aktīvus un 
saistības.

Apvienotās Karalistes apdrošināšanas polises: (a) tā Nodevēja vai viņa vārdā izdotu apdrošināšanas polišu 
daļa, kas saistīta ar Apvienotās Karalistes risku; (b) tā apdrošināšanas polišu daļa, kas attiecas uz risku ārpus EEZ un ko 
izsniedzis Nodevējs vai kas izsniegta tā vārdā; (c) pārapdrošināšanas polises, kuras izsniedzis Nodevējs vai kas izsniegtas 
tā vārdā, bet izņemot gadījumus, kad Nodevējs ir šādu (pār) apdrošināšanas polisi izsniedzis jebkurā savā filiālē vai 
filiāles vārdā.

Apvienotās Karalistes nodošana: Apvienotās Karalistes uzņēmējdarbības nodošana Apvienotās Karalistes tiesību pārņēmējam.

Apvienotās Karalistes tiesību pārņēmējs: American International Group UK Limited, Anglijā un Velsā reģistrēta 
AIG grupas pilnvarota apdrošināšanas sabiedrība ar reģistrācijas numuru 10737370. 

Šis buklets ir sagatavots, lai sniegtu jums pārskatu par Paredzēto nodošanu. Lūdzu, veltiet laiku, lai to izlasītu. 

Šajā bukletā ir svarīga informācija. Ja jums rodas šaubas par šī kopsavilkuma saturu vai Nodošanas shēmu nozīmi vai 
nozīmīgumu, ieteicams konsultēties ar savu advokātu vai citu profesionālu padomdevēju.
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2.1. Ievads
Mēs paredzam nodot Nodevēja visu apdrošināšanas uzņēmumu tiesību pārņēmējiem. Abi tiesību pārņēmēji ir AIG Group 
uzņēmumi. Paredzētā nodošana ietver:

i. Apvienotās Karalistes nodošanu; un
ii. Eiropas nodošanu.

Paredzētā nodošana ir daļa no pārstrukturēšanas, ko AIG īsteno, reaģējot uz Apvienotās Karalistes iedzīvotāju lēmumu 
atstāt ES (“Brexit”). Brexit rezultātā Apvienotajai Karalistei ir paredzēts izstāties no ES 2019. gada 29. martā. Mēs veicam 
šajā brošūrā norādītās darbības, lai nodrošinātu, ka pēc Brexit mēs varam turpināt apkalpot esošos apdrošinājuma 
ņēmējus un slēgt jaunus apdrošināšanas darījumus visā Eiropas Ekonomikas zonā un Šveicē. 

Šajā 2. sadaļā sniegts kopsavilkums par Paredzētās nodošanas galvenajiem elementiem, kas noteikti nodošanas shēmā, 
un sniegta papildu informācija par izmaiņām. Lūdzu, izlasiet to uzmanīgi. 

2.2. Pabeigšanas datums
Paredzētā nodošana ir atkarīga no tā, vai Augstā tiesa izdod rīkojumu saskaņā ar FSMA VII daļu un apvienošanās ir 
apstiprināta saskaņā ar Eiropas pārrobežu apvienošanās direktīvu. Ja rīkojums ir izdots un apvienošanās ir apstiprināta, 
nodošana un apvienošana stājas spēkā 2018. gada 1. decembrī. 

2.3. Tiesiskais process
Paredzētā nodošana ietver:

a) Apvienotās Karalistes nodošanu, kas tiks izpildīta saskaņā ar nodošanas shēmu, ko iesniegs Augstajai tiesai 
apstiprināšanai saskaņā ar FSMA VII daļu; un

b) Eiropas nodošanu, kas tiks panākta, izmantojot apvienoto nodošanas shēmu, kuru iesniegs Augstajai tiesai 
apstiprināšanai saskaņā ar FSMA VII daļu, un pārrobežu apvienošanās procesu saskaņā ar Eiropas pārrobežu 
apvienošanās direktīvu. 

Paredzētās nodošanas tiesiskajam procesam ir nepieciešama arī neatkarīga eksperta iecelšana, lai ziņotu par iespējamo 
Paredzētās nodošanas ietekmi uz apdrošinājuma ņēmējiem. Stīvs Metjūzs (Steve Mathews) no “Willis Towers Watson” 
ir iecelts par šīs nodošanas shēmas neatkarīgo ekspertu. Savā ziņojumā neatkarīgais eksperts ir secinājis, ka Paredzētā 
nodošana nelabvēlīgi būtiski neietekmētu nevienu apdrošinājuma ņēmēju grupu. Neatkarīgā eksperta ziņojuma 
kopsavilkums ir iekļauts šī bukleta 3. nodaļā. 

Anglijas likums pieprasa, lai visiem attiecīgajiem apdrošinājuma ņēmējiem tiktu nosūtīts juridisks paziņojums par Paredzēto 
nodošanu, ja vien netiek piešķirts atbrīvojums no šāda juridiskā paziņojuma sniegšanas un juridiskais paziņojums tiek 
publicēts noteiktās publikācijās. Paredzētās nodošanas juridiskais paziņojums ir iekļauts šī bukleta 4. nodaļā. Šis juridiskais 
paziņojums tiks publicēts arī noteiktās publikācijās, tostarp divos nacionālajos laikrakstos Apvienotajā Karalistē un tajās 
EEZ valstīs, kurās Nodevējs ir veicis apdrošināšanas uzņēmējdarbību. 

2.4. Paredzētās nodošanas ietekme
Pēc nodošanas shēmas apstiprināšanas Augstajā tiesā un apvienošanās apstiprināšanas saskaņā ar Eiropas Pārrobežu 
apvienošanās direktīvu, sākot no pabeigšanas datuma: 

i. Nodevēja Apvienotās Karalistes uzņēmums tiks nodots Apvienotās Karalistes tiesību pārņēmējam;
ii. Nodevēja Eiropas uzņēmumu nodos tiesību pārņēmējam Eiropā; un
iii. Nodevējs tiks likvidēts likumā noteikto darbību rezultātā. 

Tas nozīmē, ka:

a)  Jums joprojām būs tādas pašas tiesības, priekšrocības un pienākumi, un uz tiem attiecas tie paši noteikumi 
un nosacījumi, kas attiecas uz jūsu polisi, izņemot to, ka Apvienotās Karalistes tiesību pārņēmējs (Apvienotās 
Karalistes uzņēmējdarbības gadījumā) un Eiropas tiesību pārņēmējs (gadījumā, ja tas ir Eiropas uzņēmums) 
tiks aizstāts kā attiecīgais apdrošinātājs Nodevēja vietā. Nav paredzētas citas izmaiņas attiecībā uz jūsu 
polises segumu. 

2. SHĒMAS KOPSAVILKUMS
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b)  Ja jūsu esošo polisi (a) ir izsniedzis Nodevējs vai tā izsniegta tā vārdā, nevis caur filiālēm un (b) ja tā 
attiecas gan uz (i) Apvienotās Karalistes un/vai EEZ riskiem, kā arī (ii) uz riskiem ārpus EEZ, tā būs “dalītā” 
polise. Jūsu polises noteikumi un nosacījumi būs piemērojami abiem tiesību pārņēmējiem, kas ne uzlabos, 
ne pasliktinās jūsu situāciju, un jums joprojām būs tādas pašas tiesības, priekšrocības un pienākumi, un uz 
tiem attiecas tie paši noteikumi un nosacījumi, kas attiecas uz jūsu polisi (ieskaitot visus piemērojamos polises 
ierobežojumus). Plašāka informācija par “dalītajām” polisēm ir iekļauta jautājumu un atbilžu dokumentā. 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka tad, ja esat apdrošināšanas sabiedrība, iepriekšminētā redakcija neattiecas uz jūsu 
pārapdrošināšanas polisēm (t.i., ja Nodevējs ir jūsu pārapdrošinātājs). 

c)  Jebkurš pašreizējs, nākotnē gaidāms, paredzams vai draudošs tiesas process, kas skar Nodevēju, tiks uzsākts 
vai turpināts ar vai pret attiecīgo tiesību pārņēmēju Nodevēja vietā, un attiecīgajam tiesību saņēmējam būs 
tiesības uz aizstāvību, pretenzijām, pretprasībām un ieskaita tiesībām, kas būtu piemērotas Nodevējam.

d)  Jebkurš spriedums, risinājums, rīkojums vai lēmums, kas nav pilnībā izpildīts pirms pabeigšanas datuma, būs 
izpildāms ar vai pret:

i. Apvienotās Karalistes tiesību pārņēmēju attiecībā uz Apvienotās Karalistes uzņēmējdarbību; un
ii. Eiropas tiesību pārņēmēju attiecībā uz Eiropas uzņēmējdarbību Nodevēja vietā.

e)  Visas izmaksas un izdevumus, kas radušies saistībā ar Paredzēto nodošanu, ieskaitot neatkarīgā eksperta 
izmaksas, juridiskās izmaksas un maksas par PRA un FCA, sedz sniedzējs (nevis Apvienotās Karalistes vai 
Eiropas uzņēmējdarbības apdrošinājuma ņēmēji). 

2.5. Paredzamais grafiks
Augstās tiesas sēde, lai izskatītu Paredzēto nodošanu, ir plānota 2018. gada 18. oktobrī Londonā (Rolls Building, 7 Rolls 
Buildings, Fetter Lane, Londona, EC4A 1NL).

Paredzamais datums, kad stājas spēkā nodošanas un apvienošanās shēma, ir 2018. gada 1. decembris.

2.6. Papildu informācija
Svarīgi, lai jūs saprastu Paredzētās nodošanas pamatinformāciju, jums tiek ieteikts izlasīt visu šo bukletu, tostarp 3. nodaļā 
sniegto neatkarīgā eksperta ziņojuma kopsavilkumu un Paredzētās nodošanas juridisko paziņojumu šī bukleta 4. nodaļā. 
Vēršam jūsu uzmanību arī uz jautājumu un atbilžu dokumentu. 

Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par Paredzēto nodošanu, jūs varat atrast turpmāku informāciju, tostarp par nodošanas 
shēmas pilniem noteikumiem un pilnu neatkarīgā eksperta ziņojumu bez maksas www.aig.com/brexit, rakstot mums, AIG 
Brexit komandai, uz adresi 58 Fenchurch Street, Londona EC3M 4AB, Apvienotā Karaliste vai aigbrexit@aig.com vai 
sazinoties ar mums, izmantojot numuru, kas norādīts tabulā. Palīdzības tālrunis būs pieejams no plkst. 9.00 līdz 17.00, no 
pirmdienas līdz piektdienai (izņemot svētku dienas). 

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, Francija, 
Igaunija, 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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2.7. Informācija par tālāko rīcību
Ja jums nav bažu par Paredzēto nodošanu, jums nav jādara nekas. Ievērojot to, ka Paredzēto nodošanu ir apstiprinājusi 
Augstā tiesa, un apvienošanās tiek apstiprināta saskaņā ar Eiropas pārrobežu apvienošanās direktīvā noteikto procesu, 
visas polises, uz kurām attiecas nodošanas shēma, automātiski nodos tiesību pārņēmējiem. 

Ja jūs domājat, ka Paredzētā nodošana būtiski ietekmēs jūs vai citādi vēlaties iebilst pret Paredzēto nodošanu, jums ir 
tiesības izteikt savas bažas tiesā vai personīgi, izmantojot pārstāvi vai rakstiski. Alternatīvi, jūs varat paust savas bažas 
rakstiski vai pa telefonu, un mēs reģistrēsim jūsu bažas un iesniegsim kopiju PRA, FCA, neatkarīgajam ekspertam un 
Augstajai tiesai. izskaidrojuši, kā rīkoties šaubu gadījumā, jautājumu un atbilžu dokumentā.

Ja jūs uzskatāt, ka mūsu priekšlikumiem būs būtiska negatīva ietekme, lai gan jums rakstveidā nav jāpaziņo par savām 
bažām, mēs lūdzam jūs to darīt, lai mums būtu iespēja tos izprast un apspriest ar jums. Lūdzu, ziņojiet mums rakstiski, cik 
drīz vien iespējams, un vēlams vismaz 5 darba dienas pirms Augstās tiesas sēdes datuma. 

3. NEATKARĪGĀ EKSPERTA ZIŅOJUMA KOPSAVILKUMS

3.1. Ievads
Kad shēma apdrošināšanas uzņēmējdarbības pārcelšanai no viena uzņēmuma citam tiek nodota Augstajai tiesai Anglijā 
un Velsā (“Augstā tiesa“) apstiprināšanai, tam jāpievieno ziņojums par sistēmas noteikumiem no neatkarīga eksperta 
(“Neatkarīgais eksperts“). Neatkarīgā ekspertu shēmas ziņojums (“Shēmas ziņojums“) tiek prasīts saskaņā ar 2000. gada 
finanšu pakalpojumu un tirgus likuma (FSMA) VII daļu.

Šis ir shēmas ziņojuma kopsavilkums (“Kopsavilkums“), un šo kopsavilkumu var izplatīt apdrošinājuma ņēmējiem un 
jebkurai citai personai, kas ir tiesīga saņemt kopiju saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai noteikumiem. Shēmas 
ziņojumā ir detalizēta informācija, kas nav norādīta šajā kopsavilkumā. 

Kopsavilkuma un shēmas ziņojums ir sagatavots pēc AIG Europe Limited (“AEL“) norādījumiem Augstās tiesas vajadzībām 
tikai FSMA prasību nolūkos saistībā ar VII daļas nodošanu. Man ir pienākums Augstajā tiesā palīdzēt jautājumos, kas ir 
manā kompetencē. Šis pienākums izslēdz jebkādu pienākumu pret personu, no kuras esmu saņēmis norādījumus vai no 
kuras es saņemu samaksu. Uz šo kopsavilkumu attiecas tādi paši ierobežojumi kā tie, kas noteikti shēmas ziņojumā, un 
gadījumā, ja pastāv reāls vai šķietams konflikts starp šo kopsavilkumu un shēmas ziņojumu, noteicošais ir shēmas ziņojums. 

Šis kopsavilkums un shēmas ziņojums ir sagatavots Augstās tiesas labā, un Augstā tiesa var uz to atsaukties. Ne 
neatkarīgais eksperts, ne “Willis Towers Watson” neuzņemas nekādu atbildību vai saistības pret jebkuru trešo personu 
saistībā ar shēmas ziņojumu un šo kopsavilkumu. Trešās personas pašas uzņemas visu risku, ja tās paļaujas uz shēmas 
ziņojumu vai šo kopsavilkumu.

3.2. Par neatkarīgo ekspertu
Es, Stīvs Metjūzs (Steve Mathews), esmu Institute and Faculty of Actuaries biedrs, kas ieguva kvalifikāciju 1999. gadā.  
Es esmu “Towers Watson Limited“ “Watson House“, London Road, Reigate, RH2 9PQ (“Willis Towers Watson” or “WTW”) 
firmas direktors. Man ir pieredze uzņēmējdarbības veidos, kādus veic AEL.

Es uzskatu, ka man nav interešu konflikta vai pašreizējas vai vēsturiskas līdzdalības AEL vai citos AIG grupas uzņēmumos, 
kas varētu ietekmēt manu piemērotību būt par piedāvātās shēmas neatkarīgo ekspertu (kā noteikts 3.3. punktā).

Visā pasaulē “Willis Towers Watson” ir saistīts ar AIG Group uzņēmumiem; tomēr es neuzskatu, ka šīs iesaistīšanās veids 
un apjoms ietekmē manu spēju darboties kā neatkarīgam ekspertam piedāvātajā shēmā. Es esmu sniedzis informāciju par 
šīm attiecībām tieši Uzraudzības regulēšanas iestādei (PRA) un Finanšu vadības iestādei (FCA).

Mana iecelšana par neatkarīgo ekspertu saistībā ar piedāvāto shēmu ir apstiprināta PRA, konsultējoties ar FCA. 
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3.3. Paredzētā shēma
Paredzētā shēma (“Paredzētā shēma“) ietver visas AEL uzņēmējdarbības nodošanu atbilstoši VII daļai: 

a) American International Group UK Limited (“AIG UK“), kas saņems:

i.  apdrošināšanas polišu daļu, kas attiecas uz riskiem Apvienotajā Karalistē un kuras izdod AEL vai to 
vārdā, izņemot gadījumus, kad AEL ir izdevusi šādu apdrošināšanas polisi jebkurā no tās filiālēm 
Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ“) vai Šveicē;

ii.  to apdrošināšanas polišu daļu, kas attiecas uz risku ārpus EEZ, ko izdevusi AEL vai kas izdota tās 
vārdā, izņemot gadījumus, kad šādu apdrošināšanas polisi AEL ir izsniegusi savā filiālē EEZ vai 
Šveicē vai tās vārdā, un

iii.  pārapdrošināšanas polises, kuras izdevusi AEL vai kas izdota tās vārdā, izņemot gadījumus, kad 
šādu pārapdrošināšanas polisi AEL ir izsniegusi kādā no savām filiālēm EEZ vai Šveicē, vai kas 
izsniegta tās vārdā.

b)  AIG Europe SA (“AESA“), kurai būs filiāles EEZ un Šveicē, un tā saņems daļu no visām (pār)apdrošināšanas 
polisēm, kuras izsniegusi AEL un kuras nav nodotas AIG UK.

Paredzēts, ka darījuma spēkā stāšanās datums būs 2018. gada 1. decembris.

3.4. Uzņēmumi
AEL, AIG UK un AESA ir American International Group, Inc. netieši pilnībā piederoši meitasuzņēmumi (“AIG“).  
AIG uzņēmumi kopā turpmāk šajā ziņojumā tiek saukti - AIG grupa (“AIG Group“).

AEL un AIG UK ir Apvienotajā Karalistē reģistrētas, PRA pilnvarotas un tās regulē PRA un FCA. AESA atrodas Luksemburgā 
un to pilnvarojis Luksemburgas finanšu ministrs, un tā ir un uzraugošās apdrošinātāju komisijas (“CAA”) pārraudzībā.

3.5. Neatkarīgā eksperta konstatējumi
Esmu apsvēris Paredzēto shēmu un tās iespējamo ietekmi uz šādām apdrošinājuma ņēmēju grupām:

a)  AEL apdrošinājuma ņēmēji, kuru apdrošināšanas polišu daļa tiek nodota AIG UK (“Apvienotās Karalistes 
nodošanas apdrošinājuma ņēmēji“); un

b)  AEL apdrošinājuma ņēmēji, kuru apdrošināšanas polises daļa tiek nodota AESA (“Eiropas nodošanas 
apdrošinājuma ņēmēji”). 

Es esmu apsvēris Paredzētās shēmas iespējamās sekas attiecībā uz Apvienotās Karalistes nodošanas apdrošinājuma 
ņēmējiem un Eiropas nodošanas apdrošinājuma ņēmējiem. Katrā gadījumā es esmu apsvēris iespējamo Paredzētās shēmas 
ietekmi uz apdrošinājuma ņēmēju līgumtiesību nodošanas drošību. Es arī esmu apsvēris iespējamo Paredzētās shēmas 
ietekmi uz citiem faktoriem, kas var ietekmēt apdrošinājuma ņēmēju drošību vai pakalpojumu līmeni, tostarp ietekmi, ko 
rada Eiropas nodošanas apdrošinājuma ņēmēju regulējuma režīma izmaiņas.

Es esmu arī apsvēris iespējamo paredzētās shēmas ietekmi uz pārapdrošinātājiem, kuru pārapdrošināšanas līgumi ir 
jānodod pēc Paredzētās shēmas.

3.6. Apdrošinājuma ņēmēju aizsardzība, kuru polises pārceļ no AEL uz AIG UK
Uzskatu, ka ierosinātā shēma būtiski neietekmēs Apvienotās Karalistes nodošanas apdrošinājuma ņēmējus, gan tiešos, gan 
pārapdrošināšanas ņēmējus. 

Apvienotās Karalistes nodošanas apdrošinājuma ņēmēju pašreizējās polises ir no AEL, kura finanšu līdzekļu līmenis 
pārsniedz regulējumā noteiktās kapitāla prasības. Turklāt AEL ir izpildījis savu finanšu resursu mērķi, kas pat pārsniedz 
regulējumā noteikto kapitāla prasību.

Pēc Paredzētās shēmas izpildes Apvienotās Karalistes nodošanas apdrošinājuma ņēmējiem polises būs no AIG UK, 
uzņēmuma, kura finansiālo resursu līmenis pārsniegs regulējumā noteiktās kapitāla prasības. Turklāt tiek prognozēts, ka 
AIG UK sasniegs savu noteikto finanšu resursu mērķi, kas ir augstāks par regulējumā noteiktajām kapitāla prasībām. 

Tādējādi es uzskatu, ka ierosinātajā shēmā netiek būtiski apdraudēta Apvienotās Karalistes nodošanas apdrošinājuma 
ņēmēju līgumtiesību drošība.
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3.7. Apdrošinājuma ņēmēju aizsardzība, kuru polises pārceļ no AEL uz AESA
Uzskatu, Paredzētā shēma neradīs būtisku negatīvu ietekmi Eiropas nodošanas apdrošinājuma ņēmējam, nedz tiešajam, 
nedz pārapdrošinājuma ņēmējam. 

Eiropas nodošanas apdrošinājuma ņēmējiem šobrīd ir polises no AEL, kura finanšu resursu līmenis pārsniedz regulējumā 
noteiktās kapitāla prasības. Turklāt AEL ir izpildījis savu finanšu resursu mērķi, kas pat pārsniedz regulējumā noteikto 
kapitāla prasību.

Pēc Paredzētās shēmas izpildes Eiropas nodošanas apdrošinājuma ņēmējiem būs polise no AESA, kura finansiālo resursu 
līmenis pārsniegs regulējumā noteiktās kapitāla prasības. Turklāt paredzēts, ka AESA sasniegs savu noteikto finanšu resursu 
mērķi, kas ir augstāks par regulējumā noteiktajām kapitāla prasībām.

Tādējādi es uzskatu, ka ierosinātajā shēmā netiek būtiski apdraudēta Eiropas nodošanas apdrošinājuma ņēmēju 
līgumtiesību drošība.

Nonākot pie šāda secinājuma, es atzīmēju, ka Eiropas nodošanas apdrošinājuma ņēmēji patlaban izmanto finanšu 
pakalpojumu kompensācijas sistēmu (“FSCS“), kas dažos gadījumos var nodrošināt kompensāciju apdrošinātāja 
maksātnespējas gadījumā. Saskaņā ar Paredzēto shēmu, tie paši Eiropas nodošanas apdrošinājuma ņēmēji, kuri ir pirms 
nodošanas datuma (neatkarīgi no tā, vai par tiem ziņots vai nav ziņots) iesnieguši prasības, joprojām izmantos FSCS 
aizsardzību saskaņā ar FSCS “noteikumiem par tiesību pārņēmējiem”. Tomēr saskaņā ar pieņēmumiem, kas izklāstīti manā 
shēmas ziņojumā, Eiropas nodošanas apdrošinājuma ņēmējiem ar prasījumiem, kas radušies pēc nodošanas datuma 
saskaņā ar FSCS netiks nodrošināts segums saskaņā ar paredzēto shēmu attiecībā uz šādām prasībām, un tie var nebūt 
tiesīgi saņemt citu apdrošināšanas kompensāciju sistēmu. Es to esmu aplūkojis savā shēmas ziņojumā, bet, neskatoties uz 
to, uzskatu, ka ierosinātā shēma neietekmēs Eiropas nodošanas apdrošinājuma ņēmējus.

3.8. Citi apsvērumi 
Es uzskatu, ka ierosinātā shēma būtiski neietekmēs Apvienotās Karalistes nodošanas apdrošinājuma ņēmējus un Eiropas 
nodošanas apdrošinājuma ņēmējus attiecībā uz tādiem jautājumiem kā ieguldījumu pārvaldība, jaunas uzņēmējdarbības 
stratēģija, vadība, administrēšana, prasību risināšana, pārvaldības pasākumi, izdevumu līmeņi un vērtēšanas bāzes 
saistībā ar to, kā tie var ietekmēt apdrošinājuma ņēmēju līgumtiesības un apdrošinājuma ņēmējiem sniegto pakalpojumu 
līmeni.

Nonākot pie šī secinājuma, es atzīmēju, ka ļoti mazai daļai Eiropas nodošanas apdrošinājuma ņēmēju, kuru polises ir 
parakstījusi AEL kādā no Apvienotās Karalistes iestādēm uz citām EEZ valstīm, pašlaik ir tiesības vērsties ar sūdzībām Finanšu 
ombuda dienestā (“TFOS”). Pēc Paredzētās shēmas izpildes šiem Eiropas nodošanas apdrošinājuma ņēmējiem nebūs 
piekļuves TFOS attiecībā uz sūdzībām, kas saistītas ar darbībām vai bezdarbību, kas notikušas ārpus Apvienotās Karalistes 
pēc Apvienotās Karalistes nodošanas. Tomēr šādus strīdus saistībā ar šādām sūdzībām varēs uzklausīt Luksemburgas 
ombuda dienesti vai tie tiks nodoti strīdu izšķiršanas dienestiem valstī, kurā atrodas risks. Es to esmu aplūkojis savā shēmas 
ziņojumā, bet, neskatoties uz to, uzskatu, ka ierosinātā shēma neietekmēs Eiropas nodošanas apdrošinājuma ņēmējus.

Es arī uzskatu, ka tādi jautājumi kā Paredzētās shēmas izmaksu un nodokļu ietekme būtiski neietekmēs apdrošinājuma 
ņēmēju līgumisko tiesību drošību.

Esmu pārliecināts, ka piedāvātā informācija, kas jāiesniedz apdrošinājuma ņēmējiem, ir piemērota, un AEL pieeja saziņai 
ar apdrošinājuma ņēmējiem, tostarp standarta komunikācijas izņēmumos, ir piemērota, saprātīga un samērīga.

AIG UK un AESA ārējā pārapdrošināšana attieksies uz tām pašām saistībām, kā AEL, un prasību risināšanas grupas 
ievēros tādu pašu pakalpojumu līmeni un kvalitāti gan pirms, gan pēc Paredzētās shēmas. Tādējādi es uzskatu, ka 
nodošana būtiski neietekmēs AEL ārējos pārapdrošinātājus.

Shēmas ziņojuma pamatā ir finanšu informācija par AEL 2016. gada 30. novembrī, kā arī finanšu prognozes, kuru pamatā 
ir faktiskie pārvaldības pārskati 2017. gada 28. februārī. Shēmas ziņojumā nav ņemti vērā notikumi pēc šiem datumiem, ja 
vien shēmas pārskatā nav skaidri norādīts pretējais.

Es iesniegšu Augstajai tiesai papildu shēmas ziņojumu, balstoties uz atjaunināto finanšu informāciju, nosakot visus būtiskos 
jautājumus, kas radušies starp iepriekšējā sadaļā minētajiem datumiem un galīgās Augstās tiesas sēdes datumu. 
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3.9. Papildu jautājumi
a) Kāpēc šī pārstrukturēšana ir nepieciešama?
2016. gada jūnijā Apvienotā Karaliste balsoja par Eiropas Savienības (“ES“) atstāšanu (“Brexit“). Apvienotās Karalistes 
valdība sāka oficiālu procesu sarunām par Apvienotās Karalistes izstāšanās noteikumiem 2017. gada martā, atsaucoties uz 
Lisabonas konvencijas 50. pantu. Sarunu process varētu ilgt vismaz divus gadus. 

AIG darbība Eiropā pašlaik ir balstīta uz AEL, kuras domicils ir Apvienotajā Karalistē, bet filiāļu tīkls aptver EEZ un Šveici. 
Iespējams, ka šī struktūra nevarēs pastāvēt pēc Brexit. 

Gaidot Brexit, AIG ir pieņēmusi lēmumu pārstrukturēt savu darbību Eiropā. No esošā AEL apdrošināšanas uzņēmuma AIG 
plāno izveidot divas atsevišķas apakšgrupas; viena atrodas Apvienotajā Karalistē un iekļauj AIG UK, bet otra atrodas 
Luksemburgā un ietver AESA.

b) Kāda būtu ietekme uz apdrošinājuma ņēmējiem, ja pārstrukturēšanas nenotiktu?
Ja nebūtu Paredzētās shēmas un Apvienotā Karaliste zaudētu savas tiesības veikt komercdarbību, pastāvētu būtiskas 
bažas par AEL spēju izpildīt savas regulējumā noteiktās kapitāla prasības, nokārtot prasības saskaņā ar normatīvajiem 
noteikumiem, apkalpot esošos apdrošinājuma ņēmējus, kas atrodas EEZ, un atjaunot EEZ balstītas polises.

c) Kas maksās apdrošinājuma ņēmēju prasības pēc Paredzētās shēmas izpildes?
Pēc Paredzētās shēmas izpildes AIG UK maksās Apvienotās Karalistes nodošanas apdrošinājuma ņēmēju prasības un 
AESA maksās Eiropas nodošanas apdrošinājuma ņēmēju prasības. Prasību apstrādes darbinieki, kurus nodarbina AEL, 
turpinās sniegt prasību apstrādes pakalpojumus AIG UK un AESA vārdā pēc Paredzētās shēmas izpildes. 

d) vai Paredzētā shēma ietekmēs AEL ārvalstu pārapdrošināšanas līgumus?
AEL lūgs Augsto tiesu izsniegt papildu rīkojumu, lai ļautu gan AIG UK, gan AESA saglabāt priekšrocības, ko sniedz ārējā 
pārapdrošināšana, ciktāl tā aptver jebkuru daļu no visām AEL apdrošināšanas polisēm, kas tiek nodotas saskaņā ar 
paredzēto shēmu. Gadījumā, ja Augstā tiesa neizdos šo papildu rīkojumu, tas neietekmēs manus secinājumus.

e) Kā es varu iegūt vairāk informācijas?
Shēmas ziņojuma kopija ir pieejama lejupielādei no www.aig.com/brexit vai arī to var pieprasīt, sazinoties ar turpmāk 
minētajiem advokātiem.

“Freshfields Bruckhaus Deringer LLP”
65 Fleet Street
Londona EC4Y 1HS 
Apvienotā Karaliste 
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4. JURIDISKS PAZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS

SAISTĪBĀ AR
AIG EUROPE LIMITED

UN 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED 

UN
AIG EUROPE SA 

UN
SAISTĪBĀ AR  

2000. GADA FINANŠU PAKALPOJUMU UN TIRGUS LIKUMU

AUGSTĀ TIESA

CR-2017-009373

ANGLIJAS UN VELSAS

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA TIESAS 

UZŅĒMUMU TIESA (ChD)

PAZIŅOJUMS PAREDZ, ka 2018. gada 5. martā AIG Europe Limited ( “Nodevējs“ ) un American International 
Group UK Limited (“Apvienotās Karalistes tiesību pārņēmējs“), un AIG Europe SA (“Eiropas tiesību 
pārņēmējs“) iesniedza pieteikumu (“Pieteikums“) Augstajai tiesai, Anglijas un Velsas Uzņēmējdarbības un 
īpašuma tiesai, Londonas Uzņēmumu tiesai (“Tiesa“) saskaņā ar 2000. gada finanšu pakalpojumu un tirgu likuma (ar 
grozījumiem) 107. panta 1. punktu (“FSMA“) rīkojuma pieņemšanai:

1. saskaņā ar FSMA 111. pantu, kas paredz apdrošināšanas uzņēmējdarbības nodošanas shēmu (“Shēma“), lai nodotu:

 (a)  noteiktu Nodevēja veiktu apdrošināšanas uzņēmējdarbību Apvienotās Karalistes tiesību pārņēmējam 
(“Apvienotās Karalistes uzņēmējdarbības nodošana“) saskaņā ar rīkojuma noteikumiem un bez 
jebkādas citas darbības vai instrumenta; un 
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 (b)  drīz pēc Apvienotās Karalistes uzņēmējdarbības nodošanas, visu atlikušo Nodevēja veikto apdrošināšanas 
uzņēmējdarbību Eiropas īpašumtiesību saņēmējam (“EEZ uzņēmējdarbības nodošana“) saskaņā ar 
plānoto pārrobežu apvienošanos, iekļaujot Nodevēju Eiropas tiesību pārņēmēja uzņēmumā saskaņā ar 
2007. gada uzņēmumu (pārrobežu apvienošanās) noteikumiem (SI 2007/2974) (“Apvienošana“) un 
saskaņā ar Rīkojuma noteikumiem; un 

2. nodrošināt papildu rezerves saistībā ar shēmu saskaņā ar FSMA 112. un 112.A punktu.

Šādi dokumenti ir pieejami bez maksas, un tos var lejupielādēt www.aig.com/brexit: 

• Ziņojums par Shēmas noteikumiem, kuru saskaņā ar FSMA 109. pantu ir sagatavojis Neatkarīgais eksperts Stīvs 
Metjūzs (Steve Mathews) no Willis Towers Watson; viņa iecelšanu ir apstiprinājusi Uzraudzības regulēšanas iestāde 
(“Shēmas ziņojums”); 

• pilns shēmas dokuments; 
• Sistēmas buklets (kurā ir shēmas noteikumu kopsavilkums un shēmas pārskata kopsavilkums); un 
• jautājumu un atbilžu dokuments par shēmu. 

Papildu dokumenti un visas jaunākās ziņas par shēmu tiks ievietotas šajā vietnē, lai jūs varētu pārbaudīt atjauninājumus. 
Jūs varat arī pieprasīt jebkuru no šiem dokumentiem bezmaksas kopijas, rakstot vai zvanot Nodevējam izmantojot tālāk 
norādīto kontaktinformāciju.

Pieteikumu 2018. gada 18. oktobrī izskatīs Augstās tiesas kancelejas nodaļas tiesnesis  
Rolls Building, Fetter Lane, Londona, EC4A 1NL, Apvienotā Karaliste.  
Vienlaikus tiks uzklausīts līdzīgs pieteikums attiecībā uz apvienošanos. Ja tiesa to apstiprinās, paredzams, ka shēma un 
apvienošanās stājas spēkā 2018. gada 1. decembrī. 

Jebkurai personai, kura apgalvo, ka viņu var nelabvēlīgi ietekmēt shēmas īstenošana, ir tiesības 
piedalīties tiesas sēdē un izteikt savu viedokli personīgi vai ar likumīgā pārstāvja palīdzību. 

Jebkura persona, kura apgalvo, ka shēma to var nelabvēlīgi ietekmēt, bet neplāno piedalīties tiesas sēdē, var iesniegt 
savu protestu par shēmu pa tālruni vai rakstveidā zemāk minētajiem advokātiem vai Nodevējam, izmantojot tālāk norādīto 
kontaktinformāciju. 

Jebkura persona, kura vēlas ierasties tiesas sēdē vai iesniegt protestu telefoniski vai rakstiski, tiek lūgta  
(bet tai nav pienākuma) pēc iespējas drīzāk un vēlams vismaz piecas dienas pirms pieteikuma izskatīšanas 2018. gada 
18. oktobrī paziņot savus iebildumus advokātiem, kas minēti zemāk, vai nodevējam, izmantojot turpmāk norādīto 
kontaktinformāciju.

Ja tiesa ir sankcionējusi shēmu, tās rezultātā tiks nodoti:

1.  visi līgumi, īpašumi, aktīvi un saistības, kas attiecas uz Apvienotās Karalistes uzņēmuma nodošanu Apvienotās 
Karalistes tiesību pārņēmējam saskaņā ar rīkojuma noteikumiem; un 

2.  visi līgumi, īpašumi, aktīvi un saistības, kas attiecas uz EEZ darījumu nodošanu Eiropas īpašumtiesību 
saņēmējam saskaņā ar apvienošanos un saskaņā ar rīkojuma noteikumiem,

katrā gadījumā, neietekmējot to, ka personai citkārt ir tiesības izbeigt, pārveidot, iegūt vai pieprasīt labumu vai tiesības vai 
uzskatīt, ka tiesības ir izbeigtas vai grozītas attiecībā uz to. Jebkādas šādas tiesības būs izpildāmas tikai tiktāl, ciktāl tiesas 
rīkojums paredz šo noteikumu.

2018. gada 6. aprīlis.

Nodevēja adrese:

The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom
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Nodevēja kontaktinformācija:

Telefona numurs:

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, Francija, 
Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, 

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

00800 244 244 29

Mūsu tālrunis būs pieejams no plkst. 9.00 līdz 17.00, no pirmdienas līdz piektdienai (izņemot brīvdienas un svētku dienas).

Pasta adrese: AIG Brexit Team, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom

E-pasts: aigbrexit@aig.com 

“Freshfields Bruckhaus Deringer LLP”

65 Fleet Street
Londona
EC4Y 1HS
Apvienotā Karaliste 

Ref: 153385.0064 (GHFS) 
Nodevēja advokāti

LVA/S01/0418


