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ŠIS DOKUMENTAS YRA SVARBUS, TURITE NEDELSDAMI 
JĮ PERSKAITYTI

Jei abejojate dėl to, kokių veiksmų turėtumėte imtis, kreipkitės į savo finansų patarėją, advokatą, buhalterį ar kitą 
profesionalų konsultantą, tinkamai įgaliotą pagal Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymą (angl. Financial Services and 
Markets Act, FSMA).

Šioje brošiūroje tik pateikiamos rekomendacijos, o ne galutinai apibrėžiamos Jūsų teisės. Jūsų draudimo sutartimi gali būti 
suinteresuoti kiti asmenys (pavyzdžiui, sutuoktiniai ir išlaikytiniai). Atkreipkite šių asmenų dėmesį į šio dokumento turinį. 
Daugiau šio dokumento kopijų galima gauti susisiekus su perleidėju. 

Jei turite klausimų, kurie nėra aptarti šioje brošiūroje, susisiekite su mumis įprastu būdu, nurodydami mūsų laiško registracijos 
numerį ir, jei taikoma, savo draudimo sutarties numerį; išsami informacija pateikta prie šios brošiūros pridedamame laiške.

Informacija apie perleidimą taip pat bus pateikta mūsų svetainėje adresu www.aig.com/Brexit. Atkreipkite dėmesį, kad 
teisės aktai mums bei mūsų paskirtiems administratoriams ir kontaktinių centrų komandoms draudžia teikti finansines 
konsultacijas, tačiau mes atsakysime į bendro pobūdžio klausimus apie numatomo perleidimo pasekmes.
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1. SĄVOKOS
AIG: „American International Group, Inc.“

AIG grupė: AIG ir kartais jos dukterinės įmonės, įskaitant perleidėją ir perėmėjus. 

Užbaigimo data: 2018 m. gruodžio 1 d.

EEE: Europos ekonominė erdvė.

ES: Europos Sąjunga.

Verslas Europoje: visas Perleidėjo turtas ir įsipareigojimai, išskyrus verslą Jungtinėje Karalystėje. 

Europos direktyva dėl vienos valstybės ribas peržengiančių jungimųsi: 2017 m. birželio 14 d. Direktyva 
(ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų, kuria nuo 2017 m. liepos 20 d. panaikinta ir kodifikuota 2005 m. 
spalio 26 d. Direktyva 2005/56/EB dėl ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas, 
kuri buvo perkelta į Liuksemburgo teisę pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. Liuksemburgo komercinio kodekso 1020-1 ir kitus 
straipsnius bei į Anglijos teisę pagal 2007 m. bendrovių (jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas) taisykles (SI 
2007/2974). 

Verslo Europoje perleidimas: verslo Europoje perleidimas verslo Europoje perėmėjui. 

Verslo Europoje perėmėjas: „AIG Europe SA“, įgaliota AIG grupės dukterinė draudimo įmonė, įsikūrusi 
Liuksemburge, kurios registracijos numeris B218806.

FCA: Jungtinės Karalystės finansų priežiūros institucija arba kita tokio pobūdžio vyriausybinė, įstatyminė ar kita institucija, 
kartais atliekanti su draudimo bendrovėmis susijusias funkcijas, kurios yra priskirtos FCA pagal FSMA.

FSMA: 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymas kartu su pagal jį priimtomis taisyklėmis ir nuostatomis.

Aukštasis teismas: Anglijos ir Velso aukštasis teismas.

Nepriklausomas ekspertas: „Willis Towers Watson“ atstovas Steve Mathews, kurio paskyrimą patvirtino PRA.

Teisinis pranešimas: oficialus pranešimas apie numatomą Perleidimą. 

Jungimasis: planuojamas vienos valstybės ribas peržengiantis jungimasis, prijungiant perleidžiamą bendrovę prie verslą 
Europoje perimančios bendrovės pagal Europos direktyvą dėl vienos valstybės ribas peržengiančių jungimųsi.

PRA: Jungtinės Karalystės rizikos ribojimo reguliavimo institucija arba kita tokio pobūdžio vyriausybinė, įstatyminė ar kita 
institucija, kartais atliekanti su draudimo bendrovėmis susijusias funkcijas, kurios pagal Įstatymą yra priskirtos PRA.

Perleidimo schema: draudimo verslo perleidimo schema, numatyta FSMA VII dalyje, kuri bus taikoma atliekant verslo 
JK perleidimą ir verslo Europoje perleidimą.

Perleidimo schemos ataskaita: nepriklausomo eksperto ataskaita dėl Perleidimo schemos pagal FSMA 109 straipsnį.

Perėmėjai: verslo JK perėmėjas ir verslo Europoje perėmėjas kartu.

Perleidimas: verslo Jungtinėje Karalystėje perleidimas perėmėjui Jungtinėje Karalystėje ir verslo Europoje perleidimas 
perėmėjui Europoje. 

Perleidėjas: „AIG Europe Limited“.

JK: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė.

Verslas Jungtinėje Karalystėje: Perleidėjo turtas ir įsipareigojimai, kuriuos pagal Perleidimo schemą reikia 
perleisti Perėmėjui Jungtinėje Karalystėje; Verslą Jungtinėje Karalystėje sudaro JK draudimo sutartys ir susijęs turtas bei 
įsipareigojimai.

JK draudimo sutartys: a) su rizika Jungtinėje Karalystėje susijusi draudimo sutarčių dalis, sudaryta Perleidėjo arba jo 
vardu; b) su rizika ne EEE šalyse susijusi draudimo sutarčių dalis, sudaryta Perleidėjo arba jo vardu; ir c) Perleidėjo arba jo 
vardu sudarytos perdraudimo sutartys, išskyrus atvejus, kai tokią (per)draudimo sutartį Perleidėjas sudarė per bet kurį savo 
filialą ar jo vardu.

Verslo JK perleidimas: Verslo Jungtinėje Karalystėje perleidimas Perėmėjui Jungtinėje Karalystėje.

Verslo JK perėmėjas: „American International Group UK Limited“, įgaliota AIG grupės dukterinė draudimo įmonė, 
įsteigta Anglijoje ir Velse; jos registracijos numeris – 10737370. 

Ši brošiūra parengta siekiant pateikti Jums numatomo Perleidimo apžvalgą. Prašome ją perskaityti. 

Šioje brošiūroje pateikiama svarbi informacija. Jei abejojate dėl šios santraukos ar perleidimo schemos turinio prasmės ar 
svarbos, rekomenduojame kreiptis į savo advokatą arba kitą profesionalų konsultantą.
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2.1 Įvadas
Visą Perleidėjo draudimo verslą ketiname perleisti Perėmėjams. Abu Perėmėjai yra AIG grupės įmonės. Numatomas 
Perleidimas apima:

i. Verslo JK perleidimą; ir
ii. Verslo Europoje perleidimą.

Numatomas Perleidimas yra dalis AIG vykdomo reorganizavimo, inicijuoto reaguojant į JK gyventojų sprendimą išstoti iš 
ES („Brexit“). Planuojama, kad, užbaigus „Brexit“ procesą, 2019 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pasitrauks iš Europos 
Sąjungos. Šioje brošiūroje nurodytų veiksmų imamės siekdami užtikrinti, kad po „Brexit“ galėtume toliau teikti paslaugas 
esamiems draudėjams ir sudaryti naujas draudimo sutartis visoje EEE ir Šveicarijoje. 

Šiame 2 skyriuje apibendrinami pagrindiniai Perleidimo schemoje nurodyti numatomo Perleidimo elementai ir pateikiama 
papildoma informacija apie pokyčius. Atidžiai perskaitykite. 

2.2 Užbaigimo data
Numatomas Perleidimas galės būti vykdomas tik tada, kai FSMA VII dalyje nustatyta tvarka bus gauta atitinkama Aukštojo 
teismo nutartis ir Jungimasis bus patvirtintas pagal Europos direktyvą dėl vienos valstybės ribas peržengiančių jungimųsi. Jei 
ši nutartis bus gauta ir Jungimasis bus patvirtintas, Perleidimas ir Jungimasis įsigalios nuo 2018 m. gruodžio 1 d. 

2.3 Teisinis procesas
Numatomas Perleidimas apima:

a)   verslo JK perleidimą, kuris bus vykdomas pagal Perleidimo schemą, kuri bus pateikta Aukštajam teismui 
patvirtinti FSMA VII dalyje nustatyta tvarka; ir

b)   verslo Europoje perleidimą, kuris bus vykdomas taikant kompleksinę Perleidimo schemą, kuri bus pateikta 
Aukštajam teismui patvirtinti FSMA VII dalyje nustatyta tvarka, ir vienos valstybės ribas peržengiančio 
jungimosi procesą pagal Europos direktyvą dėl vienos valstybės ribas peržengiančių jungimųsi. 

Vykdant teisinį numatomo Perleidimo įgyvendinimo procesą, taip pat reikia paskirti nepriklausomą ekspertą, kuris pateiktų 
ataskaitą apie galimą numatomo Perleidimo poveikį draudėjams. Nepriklausomu ekspertu, vertinsiančiu šią Perleidimo 
schemą, paskirtas „Willis Towers Watson“ atstovas Steve Mathews. Savo ataskaitoje Nepriklausomas ekspertas padarė 
išvadą, kad numatomas Perleidimas neturės reikšmingo neigiamo poveikio jokiai draudėjų grupei. Šios brošiūros 3 skyriuje 
pateikiama Nepriklausomo eksperto ataskaitos santrauka. 

Pagal Anglijos teisę reikalaujama, kad visiems suinteresuotiems draudėjams būtų išsiųstas Teisinis pranešimas apie 
numatomą Perleidimą, išskyrus atvejus, kai atleidžiama nuo reikalavimo pateikti tokį pranešimą, ir kad Teisinis pranešimas 
būtų paskelbtas tam tikruose leidiniuose. Teisinis pranešimas apie numatomą Perleidimą yra pateiktas šios brošiūros 4 
skyriuje. Šis Teisinis pranešimas bus paskelbtas tam tikruose leidiniuose, įskaitant du nacionalinius laikraščius, leidžiamus JK 
ir tose EEE valstybėse, kuriose Perleidėjas vykdo draudimo veiklą. 

2.4 Numatomo Perleidimo įsigaliojimas
Aukštajam teismui patvirtinus Perleidimo schemą bei pritarus Jungimuisi pagal Europos direktyvą dėl vienos valstybės ribas 
peržengiančių jungimųsi, numatomas Perleidimas įsigalios nuo Užbaigimo dienos. 

i. Perleidėjo verslas JK bus perleistas verslo JK perėmėjui;
ii. Perleidėjo verslas Europoje bus perleistas verslo Europoje perėmėjui; ir
iii. Perleidėjo veikla bus nutraukta pagal galiojančius įstatymus. 

Tai reiškia, kad:

a)  Jūs ir toliau turėsite tas pačias Jūsų draudimo sutartyje numatytas teises, privilegijas ir įsipareigojimus bei 
privalėsite laikytis tų pačių šios sutarties sąlygų, išskyrus tai, kad verslo JK perėmėjas (verslo JK atveju) ir 
verslo Europoje perėmėjas (verslo Europoje atveju) taps atitinkamu draudiku vietoje Perleidėjo. Jokių kitų Jūsų 
sutarties pakeitimų nebus.

2. PERLEIDIMO SCHEMOS SANTRAUKA
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b)  Jei Jūsų turima sutartis a) buvo sudaryta su Perleidėju arba jo vardu ne per jo filialus, ir b) apima tiek i) 
Jungtinėje Karalystėje ir (arba) ne EEE šalyse, tiek ii) EEE šalyse, išskyrus Jungtinę Karalystę, esančią riziką, 
turite bendrąją draudimo sutartį (angl. „split policy“). Jūsų sutarties sąlygos bus bendrai taikomos abiem 
Perėmėjams, todėl Jūsų padėtis nei pagerės, nei pablogės, ir Jums toliau galios tos pačios teisės, privilegijos, 
įsipareigojimai bei sutarties sąlygos (įskaitant visus taikytinus sutarties apribojimus). Daugiau informacijos 
apie bendrąsias draudimo sutartis pateikiama dokumente „Klausimai ir atsakymai“. Atkreipkite dėmesį, kad, 
jei esate draudimo bendrovė, minėtoji nuostata Jūsų perdraudimo sutartims netaikoma (t. y., jei Perleidėjas 
yra Jūsų perdraudikas). 

c)  Visus esamus, būsimus, numatomus, gresiančius ar kitus teismo procesus, kuriuose dalyvauja Perleidėjas, 
vietoje Perleidėjo pradės arba tęs atitinkamas Perėmėjas, kuris turės tokias pačias teises naudotis visomis 
gynybos priemonėmis, pateikti ieškinius, priešieškinius ir naudotis įskaitymo teisėmis, kokias būtų turėjęs 
Perleidėjas.

d)  Visus iki Perleidimo užbaigimo dienos iki galo neįvykdytus teismo sprendimus, susitarimus, ar nutartis privalės 
vykdyti:

i. Verslo JK perėmėjas (verslo Jungtinėje Karalystėje atveju); ir
ii.  Verslo Europoje perėmėjas (verslo Europoje atveju) vietoje Perleidėjo. 

e)  Visus su numatomu Perleidimu susijusius kaštus ir išlaidas, įskaitant atlyginimą Nepriklausomam ekspertui, 
teisines išlaidas ir PRA bei FCA mokesčius, padengs Perleidėjas (o ne JK bendrovės ar Europos bendrovės 
draudėjai). 

2.5 Numatomos datos
Aukštojo teismo posėdį, kuriame bus svarstomas numatomas Perleidimas, planuojama surengti 2018 m. spalio 18 d. 
Londone (adresu Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL).

Numatoma Perleidimo schemos ir Jungimosi įsigaliojimo data – 2018 m. gruodžio 1 d.

2.6 Kita informacija
Svarbu, kad suprastumėte numatomo Perleidimo vykdymo pagrindą, todėl raginame perskaityti visą šią brošiūrą, įskaitant 
3 skyriuje pateiktą Nepriklausomo eksperto ataskaitos santrauką ir 4 skyriuje pateiktą Teisinį pranešimą apie numatomą 
Perleidimą. Taip pat raginame atkreipti dėmesį į dokumentą „Klausimai ir atsakymai“. 

Jei turite klausimų ar nerimaujate dėl numatomo Perleidimo, nemokamos papildomos informacijos, įskaitant visas 
Perleidimo schemos sąlygas ir visą Nepriklausomo eksperto ataskaitą, galite gauti adresu www.aig.com/brexit, rašydami 
mums adresu AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom ar aigbrexit@aig.com arba 
susisiekę su mumis specialia pagalbos linija telefono numeriu, nurodytu toliau pateiktoje lentelėje. Pagalbos linija veiks nuo 
pirmadienio iki penktadienio, nuo 9.00 iki 17.00 val. (išskyrus valstybinių švenčių dienas). 

ŠALIS NEMOKAMOS TELEFONO LINIJOS 
NUMERIS

Jungtinės Amerikos Valstijos 8336454339

Malta 80062519

Lichtenšteinas 0800110061

Graikija 0080044142187

Rumunija 0800400986

Kroatija 0800988961

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Islandija, Ispanija, 
Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, 

Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, 
Suomija, Švedija, Šveicarija, Vengrija, Vokietija

00800 244 244 29
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2.7 Ką reikėtų daryti dabar?
Jei dėl numatomo Perleidimo Jums nekilo jokių klausimų, nereikia daryti nieko. Jei numatomą Perleidimą patvirtins Aukštasis 
teismas ir Jungimas bus patvirtintas pagal Europos direktyvą dėl vienos valstybės ribas peržengiančių jungimųsi, visos 
draudimo sutartys, kurioms taikoma Perleidimo schema, bus automatiškai perleistos Perėmėjams. 

Jei manote, kad numatomas Perleidimas gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį Jums ar norite pareikšti prieštaravimus dėl 
numatomo Perleidimo, turite teisę pateikti savo klausimus teismui asmeniškai, per atstovą arba raštu. Visus savo klausimus 
taip pat galite pateikti mums raštu ar telefonu, užregistruosime juos ir jų kopiją pateiksime PRA, FCA, Nepriklausomam 
ekspertui ir Aukštajam teismui. Klausimų pateikimo tvarka yra paaiškinta dokumente „Klausimai ir atsakymai“.

Jei manote, kad mūsų planai turės esminį neigiamą poveikį Jums, nors ir neprivalote pateikti mums savo klausimus raštu, 
prašome Jūsų tai padaryti, kad galėtume juos įvertinti ir aptarti su Jumis. Todėl prašome kuo skubiau (pageidautina ne 
vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki Aukštojo teismo posėdžio) pranešti mums apie tai raštu. 

3. NEPRIKLAUSOMO EKSPERTO ATASKAITOS SANTRAUKA

3.1 Įvadas
Teikiant vienos bendrovės draudimo verslo perleidimo kitai bendrovei schemą Anglijos ir Velso Aukštajam Teisingumo 
Teismui (toliau – Aukštasis teismas) patvirtinti, kartu su ja turi būti pateikta nepriklausomo eksperto (toliau – Nepriklausomas 
ekspertas) ataskaita apie šios schemos sąlygas. Nepriklausomo eksperto ataskaita apie perleidimo schemą (toliau – 
Perleidimo schemos ataskaita) turi būti pateikta pagal 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (angl. Financial 
Services and Markets Act, toliau – FSMA) VII dalies reikalavimus.

Šis dokumentas yra Perleidimo schemos ataskaitos santrauka (toliau – Santrauka), kurią galima pateikti draudėjams ir bet 
kuriam kitam asmeniui, turinčiam teisę gauti jos kopiją pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus. Perleidimo schemos 
ataskaitoje pateikiama išsami informacija, kurios nėra šioje Santraukoje. 

Santrauka ir Perleidimo schemos ataskaita buvo parengtos Aukštajam teismui „AIG Europe Limited“ (AEL) nurodymu pagal 
VII dalyje numatytiems perleidimams taikomus FSMA reikalavimus. Mano pareiga – padėti Aukštajam teismui sprendžiant 
mano kompetencijai priklausančius klausimus. Ši pareiga yra viršesnė už bet kokį įsipareigojimą bet kuriam asmeniui, iš 
kurio gavau nurodymus, arba kuris man moka. Šiai Santraukai taikomi tie patys apribojimai, nurodyti Perleidimo schemos 
ataskaitoje, o realaus ar numanomo šios Santraukos neatitikimo Perleidimo schemos ataskaitai atveju pirmenybė teikiama 
Perleidimo schemos ataskaitai. 

Ši Santrauka ir Perleidimo schemos ataskaita parengtos Aukštajam teismui, kuris gali jomis remtis. Nei Nepriklausomas 
ekspertas, nei „Willis Towers Watson“ neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimo trečiajai šaliai už Perleidimo 
schemos ataskaitą ar šią Santrauką. Trečiosios šalys prisiima visą riziką dėl naudojimosi Perleidimo schemos ataskaita ar 
šia Santrauka.

3.2 Apie Nepriklausomą ekspertą
Aš, Steve Mathews, esu Aktuarijų instituto Aktuarijų fakulteto narys, įgijęs kvalifikaciją 1999 m. Esu bendrovės „Towers 
Watson Limited“, įsikūrusios adresu Watson House, London Road, Reigate, RH2 9PQ (toliau – Willis Towers Watson arba 
WTW), generalinis direktorius. Turiu patirties AEL veiklos srityje.

Manau, kad man nekyla joks interesų konfliktas, nedalyvauju ir anksčiau nedalyvavau jokioje AEL ar kitų AIG grupės 
įmonių veikloje, kuri turėtų įtakos mano tinkamumui būti Nepriklausomu ekspertu, vertinančiu Numatomo perleidimo 
schemą (kaip nurodyta 3.3 punkte).

Willis Towers Watson palaiko ryšius su AIG grupės įmonėmis visame pasaulyje; tačiau nemanau, kad šios veiklos pobūdis 
ir mastas turi įtakos mano gebėjimui veikti kaip Nepriklausomam ekspertui, vertinančiam Numatomo perleidimo schemą. 
Informaciją apie šiuos ryšius tiesiogiai pateikiau Rizikos ribojimo reguliavimo institucijai (angl. Prudential Regulation 
Authority, toliau – PRA) ir Finansų priežiūros institucijai (angl. Financial Conduct Authority, toliau – FCA).

PRA, konsultuodamasi su FCA, patvirtino mano paskyrimą Nepriklausomu ekspertu, vertinsiančiu Numatomo perleidimo 
schemą. 
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3.3 Numatomo perleidimo schema
Numatomo perleidimo schema (toliau – Numatomo perleidimo schema) apima VII dalyje numatytą viso AEL verslo 
perleidimą šioms įmonėms: 

a) „American International Group UK Limited“ (toliau – AIG UK), kuri gaus:

i.  draudimo sutartis, susijusias su Jungtinėje Karalystėje esančia rizika, sudarytas AEL arba jos vardu, 
išskyrus atvejus, kai tokią draudimo sutartį AEL sudarė per bet kurį Europos ekonominėje erdvėje 
(EEE) ar Šveicarijoje esantį filialą arba bet kurio iš jų vardu

ii.  draudimo sutartis, susijusias su EEE nepriklausančiose šalyse esančia rizika, sudarytas AEL arba jos 
vardu, išskyrus atvejus, kai tokią draudimo sutartį AEL sudarė per bet kurį EEE šalyse ar Šveicarijoje 
esantį filialą arba bet kurio iš jų vardu; ir

iii.  perdraudimo sutartis, sudarytas AEL arba jos vardu, išskyrus atvejus, kai tokią perdraudimo sutartį 
AEL sudarė per bet kurį EEE šalyse ar Šveicarijoje esantį filialą arba bet kurio iš jų vardu.

b)  „AIG Europe SA“ (toliau – AESA), turėsiančiai filialus EEE šalyse ir Šveicarijoje bei gausiančiai tas AEL 
sudarytas (per)draudimo sutartis, kurios nebus perleistos bendrovei AIG UK.

Numatoma sandorio įsigaliojimo data – 2018 m. gruodžio 1 d.

3.4 Įmonės
AEL, AIG UK ir AESA yra „American International Group, Inc.“ (toliau – AIG) netiesiogiai visiškai priklausančios dukterinės 
įmonės. Visos AIG įmonės šioje Santraukoje vadinamos AIG grupe (toliau – AIG grupė).

Tiek AEL, tiek AIG UK yra įsikūrusios Jungtinėje Karalystėje, veiklos leidimą joms suteikė PRA, o jų veiklą kontroliuoja PRA ir 
FCA. AESA yra įsikūrusi Liuksemburge, veiklos leidimą jai suteikė finansų ministras, o jos veiklą prižiūri draudimo priežiūros 
institucija (Commissariat aux Assurances) (CAA).

3.5 Nepriklausomo eksperto išvados
Įvertinau Numatomo perleidimo schemą ir galimą jos poveikį šioms draudėjų grupėms:

a)  AEL draudėjams, kurių draudimo sutartys perleidžiamos AIG UK (toliau – perleidžiami JK draudėjai); ir

b)  AEL draudėjams, kurių draudimo sutartys perleidžiamos AESA (toliau – perleidžiami Europos draudėjai). 

Įvertinau galimą Numatomo perleidimo schemos poveikį perleidžiamiems JK draudėjams ir perleidžiamiems Europos 
draudėjams. Kiekvienu atveju įvertinau galimą Numatomo perleidimo schemos poveikį perleidžiamų draudėjų sutartinių 
teisių užtikrinimui. Taip pat įvertinau galimą Numatomo perleidimo schemos poveikį kitiems veiksniams, kurie gali 
turėti įtakos suinteresuotųjų draudėjų saugumui ar paslaugų lygiui, įskaitant pasikeitusios reguliavimo tvarkos poveikį 
perleidžiamiems Europos draudėjams.

Be to, įvertinau galimą Numatomo perleidimo schemos poveikį perdraudimo įmonėms, kurių perdraudimo sutartys bus 
perleistos pagal Numatomo perleidimo schemą.

3.6 Draudėjų, kuriuos AEL perleis AIG UK, saugumas
Mano nuomone, Numatomo perleidimo schema neturės reikšmingos neigiamos įtakos perleidžiamiems JK draudėjams (tiek 
tiesioginiams, tiek sudariusiems perdraudimo sutartis). 

Perleidžiami JK draudėjai šiuo metu turi draudimo sutartis su AEL, įmone, kurios finansiniai ištekliai viršija teisės aktuose 
nustatytus kapitalo reikalavimus. Be to, AEL finansiniai ištekliai atitinka planinį rodiklį, kuris yra didesnis nei reikalauja teisės 
aktai.

Įgyvendinus Numatomo perleidimo schemą, perleidžiami JK draudėjai turės draudimo sutartis su AIG UK, kurios finansiniai 
ištekliai, prognozuojama, viršys teisės aktuose nustatytus kapitalo reikalavimus. Taip pat prognozuojama, kad AIG UK 
pasieks planinį finansinių išteklių rodiklį, kuris yra didesnis nei reikalauja teisės aktai. 

Todėl manau, kad Numatomo perleidimo schema neturės esminio neigiamo poveikio perleidžiamų JK draudėjų sutartinių 
teisių užtikrinimui.
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3.7 Draudėjų, kuriuos AEL perleis AESA, saugumas
Mano nuomone, Numatomo perleidimo schema neturės reikšmingos neigiamos įtakos perleidžiamiems Europos 
draudėjams (tiek tiesioginiams, tiek sudariusiems perdraudimo sutartis). 

Perleidžiami Europos draudėjai šiuo metu turi draudimo sutartis su AEL, įmone, kurios finansiniai ištekliai viršija teisės 
aktuose nustatytus kapitalo reikalavimus. Be to, AEL finansiniai ištekliai atitinka planinį rodiklį, kuris yra didesnis nei 
reikalauja teisės aktai.

Įgyvendinus Numatomo perleidimo schemą, perleidžiami Europos draudėjai turės draudimo sutartis su AESA, įmone, kurios 
finansiniai ištekliai, prognozuojama, viršys teisės aktuose nustatytus kapitalo reikalavimus. Taip pat prognozuojama, kad 
AESA pasieks planinį finansinių išteklių rodiklį, kuris yra didesnis nei reikalauja teisės aktai.

Todėl manau, kad Numatomo perleidimo schema neturės esminio neigiamo poveikio perleidžiamų Europos draudėjų 
sutartinių teisių užtikrinimui.

Darydamas šią išvadą pažymiu, kad kai kurie perleidžiami Europos draudėjai šiuo metu naudojasi Finansinių paslaugų 
kompensavimo schema (angl. Financial Services Compensation Scheme, toliau – FSCS), pagal kurią tam tikrais atvejais, 
draudikui tapus nemokiu, gali būti mokama kompensacija. Pagal Numatomo perleidimo schemą tie patys perleidžiami 
Europos draudėjai, pateikę reikalavimus iki perleidimo dienos (apie kuriuos pranešta arba nepranešta), toliau galės 
naudotis FSCS suteikiama apsauga – tai užtikrina perėmėjams taikomos FSCS taisyklės. Tačiau, remiantis mano Perleidimo 
schemos ataskaitoje pateiktomis prielaidomis, įgyvendinus Numatomo perleidimo schemą, perleidžiamiems Europos 
draudėjams, pateikusiems reikalavimus po perleidimo dienos, nebus taikoma tokių reikalavimų atžvilgiu teikiama FSCS 
apsauga, taip pat jie gali neturėti teisės naudotis jokia kita draudimo kompensavimo schema. Įvertinau tai savo Perleidimo 
schemos ataskaitoje ir, nepaisant to, manau, kad Numatomo perleidimo schema neturės reikšmingo neigiamo poveikio 
perleidžiamiems Europos draudėjams.

3.8 Kitos aplinkybės 
Manau, kad Numatomo perleidimo schema neturės reikšmingo poveikio perleidžiamiems JK draudėjams ir 
perleidžiamiems Europos draudėjams sprendžiant tokius klausimus, kaip investicijų valdymas, nauja verslo strategija, 
valdymas, administravimas, žalų reguliavimas, valdymo tvarka, išlaidos ir vertinimo pagrindai, atsižvelgiant į tai, kokią 
įtaką jie gali turėti draudėjų sutartinių teisių užtikrinimui ir draudėjams teikiamoms paslaugoms.

Prieidamas prie šios išvados pažymiu, kad labai maža dalis perleidžiamų Europos draudėjų, kurių sutartis, galiojančias 
kitose EEE šalyse, AEL sudarė Jungtinėje Karalystėje, turi teisę teikti skundus Finansinių paslaugų ombudsmeno tarnybai 
(angl. „The Financial Ombudsman Service“, TFOS). Pagal Numatomo perleidimo schemą šie perleidžiami Europos 
draudėjai negalės kreiptis į TFOS dėl skundų, susijusių su veiksmais ar neveikimo atvejais, įvykusiais po perleidimo už JK 
ribų. Tačiau su tokiais skundais susijusius ginčus galės nagrinėti Liuksemburgo ombudsmeno tarnybos arba jie galės būti 
palikti spręsti ginčų sprendimo institucijoms toje šalyje, kurioje yra rizika. Įvertinau tai savo Perleidimo schemos ataskaitoje 
ir, nepaisant to, manau, kad Numatomo perleidimo schema neturės reikšmingo neigiamo poveikio perleidžiamiems 
Europos draudėjams.

Taip pat manau, kad tokie klausimai, kaip Numatomo perleidimo schemos poveikis sąnaudoms ir mokesčiams, neturės 
didelės įtakos draudėjų sutartinių teisių užtikrinimui.

Esu tikras, kad medžiaga, kurią siūloma pateikti draudėjams, yra tinkama ir AEL komunikacijos su draudėjais metodas, 
įskaitant standartinio komunikacijos metodo išimtis, yra tinkamas, pagrįstas ir proporcingas.

Tiek prieš Numatomo perleidimo schemos įgyvendinimą, tiek po jo AIG UK ir AESA išorės perdraudimo sutartyse bus 
nustatyti tie patys įsipareigojimai, kaip ir AEL sutartyse, o žalų reguliavimo specialistų komandos toliau teiks to paties lygio 
ir kokybės paslaugas. Todėl manau, kad šis perleidimas neturės esminės įtakos AEL išorės perdraudimo paslaugų teikėjams.

Perleidimo schemos ataskaita yra pagrįsta 2016 m. lapkričio 30 d. finansine informacija apie AEL ir finansinėmis 
prognozėmis, kurios pagrįstos 2017 m. vasario 28 d. faktinėmis valdymo ataskaitomis. Perleidimo schemos ataskaitoje 
neatsižvelgiama į pokyčius po šių datų, išskyrus atvejus, kai Perleidimo schemos ataskaitoje aiškiai nurodyta kitaip.

Pagal atnaujintą finansinę informaciją Aukštajam teismui pateiksiu papildomą Perleidimo schemos ataskaitą, kurioje bus 
nurodyti visi esminiai klausimai, iškilę nuo ankstesnėje pastraipoje minėtų datų iki Aukštojo teismo galutinio posėdžio 
dienos. 
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3.9 Kiti klausimai
a) Kodėl šis reorganizavimas yra būtinas?
2016 m. birželio mėn. Jungtinė Karalystė balsavo už išstojimą iš Europos Sąjungos (ES) („Brexit“). 2017 m. kovo mėn. JK 
vyriausybė pradėjo oficialų derybų dėl JK išstojimo sąlygų procesą pagal Lisabonos sutarties 50 straipsnį. Derybų 
procesas gali užtrukti mažiausiai dvejus metus. 

Pagal dabartinę AIG veiklos Europoje struktūrą, AEL buveinė yra Jungtinėje Karalystėje, o filialų tinklas – EEE ir 
Šveicarijoje. Tikėtina, kad po „Brexit“ ši struktūra nebegalės būti taikoma. 

Atsižvelgdama į būsimą JK pasitraukimą iš ES, AIG priėmė sprendimą reorganizuoti savo veiklą Europoje. Esamą AEL 
draudimo verslą AIG planuoja išskaidyti į du atskirus pogrupius; vieną – JK, kuriame veiks AIG UK, o kitą – Liuksemburge, 
kuriame veiks AESA.

b) Kokį poveikį pajustų draudėjai, jei reorganizavimo nebūtų?
Neįgyvendinus Numatomo perleidimo schemos ir JK praradus teisę vykdyti veiklą kitose šalyse be papildomo leidimo 
(angl. passporting), iškiltų rimta grėsmė AEL galimybėms įvykdyti teisės aktuose nustatytus kapitalo reikalavimus, 
sureguliuoti žalas pagal teisės aktuose nustatytas taisykles, teikti paslaugas esamiems draudėjams EEE šalyse ir atnaujinti 
EEE sudarytas draudimo sutartis.

c) Kas apmokės draudėjų reikalavimus įgyvendinus Numatomo perleidimo schemą?
Įgyvendinus Numatomo perleidimo schemą, AIG UK apmokės perleidžiamų JK draudėjų reikalavimus, o AESA apmokės 
perleidžiamų Europos draudėjų reikalavimus. Įgyvendinus Numatomo perleidimo schemą, žalų administravimą vykdantys 
AEL darbuotojai ir toliau teiks žalų administravimo paslaugas AIG UK ir AESA vardu. 

d) Ar Numatomo perleidimo schema turės įtakos AEL perduotojo perdraudimo sutartims?
AEL prašys Aukštojo teismo paskelbti papildomą nutartį, kuria tiek AIG UK, tiek AESA būtų leista ir toliau naudotis 
perduotojo perdraudimo nauda, jei ji apima bet kokią dalį AEL draudimo sutarčių, perleidžiamų pagal Numatomo 
perleidimo schemą. Aukštojo teismo atsisakymas priimti tokią papildomą nutartį neturėtų turėti įtakos mano išvadoms.

e) Kaip galima gauti daugiau informacijos?
Perleidimo schemos ataskaitos kopiją galima atsisiųsti iš interneto svetainės adresu www.aig.com/brexit arba gauti 
kreipiantis į toliau nurodytus advokatus.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
London EC4Y 1HS 
Jungtinė Karalystė 
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4. TEISINIS PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAS

DĖL
AIG EUROPE LIMITED

BEI 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED 

BEI
AIG EUROPE SA 

BEI
DĖL  

2000 M. FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ ĮSTATYMO

AUKŠTASIS TEISINGUMO TEISMAS

CR-2017-009373

ANGLIJOS IR VELSO

VERSLO IR NUOSAVYBĖS TEISMAI 

BENDROVIŲ TEISMAS (ChD)

PRANEŠAMA, kad 2018 m. kovo 5 d. „AIG Europe Limited“ (toliau – Perleidėjas) bei „American International Group 
UK Limited“ (toliau – verslo JK perėmėjas) ir „AIG Europe SA“ (toliau – verslo Europoje perėmėjas) pateikė 
prašymą (toliau – Prašymas) Aukštajam Teisingumo Teismui, Anglijos ir Velso verslo ir nuosavybės teismams, Bendrovių 
teismui Londone (toliau – Teismas) pagal 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (su pakeitimais) (angl. „Financial 
Services and Markets Act“, toliau – FSMA) 107 straipsnio 1 dalį priimti nutartį toliau nurodytais klausimais.

1. Draudimo verslo perleidimo schemos ( toliau – Perleidimo schema) patvirtinimo pagal FSMA 111 straipsnį, siekiant 
perleisti:

 a)  tam tikrą Perleidėjo draudimo verslo dalį verslo JK perėmėjui ( toliau – Perleidžiamas verslas JK) pagal 
nutartyje nustatytas sąlygas, be papildomų veiksmų ar dokumentų; ir 
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 b)  netrukus po Perleidžiamo verslo JK perleidimo – visą likusį Perleidėjo draudimo verslą verslo Europoje 
perėmėjui ( toliau – Perleidžiamas verslas EEE) vykdant planuojamą vienos valstybės ribas 
peržengiantį jungimąsi ir Perleidėją prijungiant prie verslo Europoje perėmėjo pagal 2007 m. bendrovių 
(vienos valstybės ribas peržengiančių jungimųsi) taisykles (SI 2007/2974) ( toliau – Jungimasis) ir 
nutartyje nustatytas sąlygas; ir 

2. papildomos nuostatos dėl Perleidimo schemos pagal FSMA 112 ir 112A straipsnius.

Toliau nurodytus dokumentus galima rasti ir nemokamai atsisiųsti adresu www.aig.com/brexit. 

• Ataskaitos apie Perleidimo schemos sąlygas, kurią pagal FSMA 109 straipsnį parengė „Willis Towers 
Watson“ nepriklausomas ekspertas Steve Mathews, kurio paskyrimą patvirtino Rizikos ribojimo reguliavimo institucija 
( toliau – Perleidimo schemos ataskaita), kopiją; 

• visą Perleidimo schemą; 
• Perleidimo schemos brošiūrą (kurioje pateikiama Perleidimo schemos sąlygų santrauka ir Perleidimo schemos 

ataskaitos santrauka); ir 
• dokumentą, kuriame pateikiami klausimai apie Perleidimo schemą ir atsakymai į juos. 

Papildomi dokumentai ir kitos naujienos apie Perleidimo schemą bus skelbiami šioje interneto svetainėje, todėl turėtumėte 
patikrinti, ar yra naujos informacijos. Nemokamų bet kurių iš šių dokumentų kopijų taip pat galite paprašyti rašydami arba 
skambindami Perleidėjui naudodamiesi toliau nurodyta kontaktine informacija.

Prašymą 2018 m. spalio 18 d. nagrinės Aukštojo teismo Kanceliarijos skyriaus teisėjas adresu Rolls Building, Fetter Lane, 
London, EC4A 1NL, Jungtinė Karalystė. Tuo pačiu metu bus nagrinėjamas panašus prašymas dėl Jungimosi. Jei Teismas 
patvirtins Perleidimo schemą ir Jungimąsi, numatoma, kad Perleidimo schema ir Jungimasis įsigalios 2018 m. gruodžio 1 d. 

Bet kuris asmuo, teigiantis, kad Perleidimo schema gali turėti neigiamą poveikį jam, turi teisę 
dalyvauti Teismo posėdyje ir išreikšti savo nuomonę asmeniškai arba per teisėtą atstovą. 

Bet kuris asmuo, teigiantis, kad Perleidimo schema gali turėti neigiamą poveikį jam, bet neketinantis dalyvauti posėdyje, 
gali pateikti savo pastabas dėl Perleidimo schemos toliau išvardytiems advokatams arba Perleidėjui telefonu arba raštu, 
naudodamasis toliau nurodyta kontaktine informacija. 

Asmuo, ketinantis dalyvauti posėdyje arba pateikti pastabas telefonu ar raštu, turėtų (tačiau neprivalo) nedelsdamas 
(pageidautina ne vėliau nei likus penkioms dienoms iki 2018 m. spalio 18 d. posėdžio, kuriame bus svarstomas Prašymas) 
pranešti apie savo prieštaravimus toliau nurodytiems advokatams arba Perleidėjui, naudodamasis toliau nurodyta 
kontaktine informacija.

Jei Teismas patvirtins Perleidimo schemą, bus vykdomas toliau nurodytas perleidimas:

1.  visų sutarčių, nuosavybės, turto ir įsipareigojimų, susijusių su verslo JK perleidimu verslo JK perėmėjui pagal 
nutarties sąlygas, perleidimas; ir 

2.  visų sutarčių, nuosavybės, turto ir įsipareigojimų, susijusių su verslo EEE perleidimu verslo Europoje perėmėjui 
vykdant Jungimąsi ir vadovaujantis nutarties sąlygomis, perleidimas,

kiekvienu atveju nepaisant to, kad kitu atveju asmuo turėtų teisę nutraukti, pakeisti, įgyti ar reikalauti teisių ar interesų arba 
laikyti, kad tam tikros teisės ar interesai nebegalioja arba yra pakeisti. Tokia teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei ji bus 
numatyta Teismo nutartyje.

2018 m. balandžio 6 d.

Perleidėjo kontaktinis adresas:

The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom
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Perleidėjo kontaktinė informacija:

Telefono numeris:

ŠALIS NEMOKAMOS TELEFONO LINIJOS 
NUMERIS

Jungtinės Amerikos Valstijos 8336454339

Malta 80062519

Lichtenšteinas 0800110061

Graikija 0080044142187

Rumunija 0800400986

Kroatija 0800988961

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Islandija, Ispanija, 
Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, 

Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, 
Suomija, Švedija, Šveicarija, Vengrija, Vokietija

00800 244 244 29

Mūsų telefono linijos veikia nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9.00 iki 17.00 val. (išskyrus valstybinių švenčių dienas).

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

El. paštas: aigbrexit@aig.com 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65 Fleet Street
Londonas
EC4Y 1HS
Jungtinė Karalystė 

Nr.: 153385.0064 (GHFS) 
Perleidėjo advokatai

LIT/S01/0418


