
Gerbiamieji,

ŠIS LAIŠKAS IR JO PRIEDAI YRA SVARBŪS – PRAŠOME ATIDŽIAI JUOS PERSKAITYTI.

Kreipiamės į Jus, nes, mūsų duomenimis, esate sudarę paslaugų teikimo ar kitą sutartį su „AIG Europe Limited“ (toliau – AEL). 
Norime pateikti Jums svarbią informaciją, susijusią su numatomu Jūsų sutarties (-čių) ir apskritai visų AEL sudarytų draudimo 
sutarčių perleidimu.

Kas vyksta?
Atsižvelgdami į Jungtinės Karalystės (JK) sprendimą palikti Europos Sąjungą (toliau – ES) (vadinamąjį „Brexit“), 
reorganizuojame AEL. Reorganizavimu siekiame užtikrinti, kad po „Brexit“ galėtume toliau vykdyti savo veiklą ir teikti 
paslaugas draudėjams Jungtinėje Karalystėje ir visoje Europoje. 

Vykdydama reorganizavimą AEL ketina perleisti visą savo draudimo verslą ir su juo susijusias verslo sutartis vienai iš dviejų 
naujų AIG grupės draudimo bendrovių:

• „American International Group UK Limited“ (toliau – AIG UK), įsteigtai Jungtinėje Karalystėje, kuriai veiklos 
leidimą suteikė Rizikos ribojimo reguliavimo institucija (angl. Prudential Regulation Authority, PRA) ir kurios veiklą 
kontroliuoja PRA bei Finansų priežiūros institucija (angl. Financial Conduct Authority, FCA) (toliau – Numatomas 
verslo JK perleidimas); ir (arba) 

• „AIG Europe SA“ (toliau – AIG Europe), įsteigtai Liuksemburge, kurios veiklą prižiūri Liuksemburgo priežiūros 
institucija (Commissariat Assurances) (toliau – Numatomas verslo Europoje perleidimas). 

Tiek Numatomam verslo JK perleidimui, tiek Numatomam verslo Europoje perleidimui (toliau kartu – Numatomas 
perleidimas) būtina gauti privalomus teisinių ir reguliavimo institucijų leidimus, kaip paaiškinta toliau. Jei Numatomas 
perleidimas bus patvirtintas, jis turėtų įsigalioti 2018 m. gruodžio 1 d.

Numatomas perleidimas neturės jokios įtakos Jūsų teisėms ir įsipareigojimams pagal Jūsų sutartinius 
susitarimus, susitarimus dėl paslaugų lygio ir (arba) kitas sąlygas, dėl kurių susitarėte su AEL. 
Vienintelis Jūsų sutarties (-čių) pakeitimas bus tai, kad sutarties šalimi vietoje AEL taps AIG UK ir (arba) 
AIG Europe. 

Toliau pateikiame išsamią informaciją apie tai, kaip bus vykdomas Numatomas perleidimas, kokios apsaugos priemonės 
bus taikomos Jums šio proceso metu, kur galite rasti papildomos informacijos ir informacijos apie savo teises. Raginame 
Jus atidžiai perskaityti šiame laiške ir jo prieduose pateiktą informaciją, kad galėtumėte įvertinti Numatomo perleidimo 
pasekmes. 

Nėra reikalo imtis jokių papildomų veiksmų, susijusių su Numatomu perleidimu. Tačiau, jei nesate tikri dėl Numatomo 
perleidimo, turite kokių nors klausimų, norite gauti paaiškinimą ar manote, kad galite patirti neigiamą poveikį, mielai Jums 
padėsime. Taip pat turite teisę pareikšti prieštaravimus AEL ir kreiptis į Aukštąjį teismą (raštu ar asmeniškai), kaip aprašyta 
toliau.

AIG Europe Limited is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority (FRN number 
202628). AIG Europe Limited is registered in England: company number 1486260. Registered address: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB.



Kaip bus vykdomas Numatomas perleidimas?
Vykdant Numatomą verslo JK perleidimą, AEL draudimo verslas, susijęs su Jungtine Karalyste (t. y. draudimas, i) susijęs su 
rizika, esančia Jungtinėje Karalystėje ir (arba) bet kurioje EEE nepriklausančioje valstybėje, ir ii) sudarytas ne per Europoje 
veikiantį AEL filialą), taip pat atitinkamas šio verslo turtas ir įsipareigojimai bus perleisti AIG UK. Numatomas verslo JK 
perleidimas bus įgyvendintas taikant draudimo verslo perleidimo schemą pagal 2000 m. JK Finansinių paslaugų ir rinkų 
įstatymo (angl. Financial Services and Markets Act, FSMA) VII dalį. 

Įgyvendinant Numatomą verslo JK perleidimą, visas AEL draudimo verslas, kuris nėra perleidžiamas AIG UK (su Europa 
susijęs draudimo verslas), ir likęs AEL turtas bei įsipareigojimai bus perleisti AIG Europe vykdant Numatomą verslo Europoje 
perleidimą. Numatomas verslo Europoje perleidimas bus įgyvendintas taikant kompleksinio draudimo verslo perleidimo 
schemą pagal 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo VII dalį ir vykdant vienos valstybės ribas peržengiančio 
jungimosi procesą, numatytą Europos direktyvoje dėl vienos valstybės ribas peržengiančių jungimųsi (2017/1132), AEL 
prijungiant prie AIG Europe. 

Numatomas perleidimas bus vykdomas kaip vienas Jungtinės Karalystės teismo procesas, kuriam būtina, kad Anglijos ir 
Velso aukštasis teismas (toliau – Aukštasis teismas) patvirtintų perleidimą, o nepriklausomas ekspertas (kurio paskyrimą 
patvirtino PRA (toliau – Nepriklausomas ekspertas)) pateiktų savo išvadą dėl galimo perleidimo poveikio draudėjams 
ir kitoms suinteresuotosioms šalims. Nepriklausomas ekspertas padarė išvadą, kad Numatomas perleidimas neturės 
reikšmingo neigiamo poveikio draudėjams ar kitoms suinteresuotosioms šalims. 

Nepriklausomo eksperto ataskaitos ir informacijos apie Numatomą perleidimą santrauką rasite pridedamoje brošiūroje 
(toliau –  Perleidimo schemos brošiūra). Daugiau informacijos taip pat galima rasti prie šio laiško pridedamame 
dokumente, kuriame pateikti dažnai užduodami klausimai (toliau – DUK). Šiame dokumente pateikta informacija apie tai, 
kodėl AIG ketina vykdyti Numatomą perleidimą, kokią įtaką Numatomas perleidimas turės draudėjams, jei jų draudimo 
sutartis yra susijusi su AEL draudimo verslu tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek Europoje (tokiu atveju draudimo sutartis bus 
„padalyta“ tarp AIG UK ir AIG Europe nemažinant teikiamos apsaugos). Jūsų sutartis taip pat gali būti padalyta tokiu pat 
būdu, jei ji yra susijusi su AEL draudimo verslu tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek Europoje. 

Kokios apsaugos priemonės bus taikomos Jums šio proceso metu? 
Įgyvendinant Numatomą perleidimą, Jūsų ir visų mūsų draudėjų interesai bus saugomi vykdant visapusišką priežiūrą, skirtą 
užtikrinti, kad draudėjai, naudos gavėjai ir kitos suinteresuotosios šalys būtų tinkamai informuoti ir turėtų teisę pareikšti 
prieštaravimus Aukštajame teisme. Šis priežiūros procesas apima:

• Nepriklausomo eksperto paskyrimą, kad būtų parengta ataskaita Aukštajam teismui dėl galimo Numatomo perleidimo 
poveikio draudėjams ir kitoms suinteresuotosioms šalims;

• Jūsų ir kitų suinteresuotųjų šalių teisę prieštarauti arba pateikti klausimus dėl Numatomo perleidimo tiek 
Aukštajam teismui, tiek mums, apie kuriuos vėliau bus pranešta Rizikos ribojimo reguliavimo institucijai (angl. 
Prudential Regulation Authority, PRA), Finansų priežiūros institucijai (angl. Financial Conduct Authority, FCA), 
Nepriklausomam ekspertui ir Aukštajam teismui;

• glaudžias konsultacijas su PRA ir FCA, kurios taip pat pateiks ataskaitą Aukštajam teismui dėl Numatomo perleidimo; ir
• Numatomo perleidimo patvirtinimą Aukštajame teisme.

Aukštasis teismas patvirtins Numatomą perleidimą tik tuo atveju, jei nuspręs, kad jis yra tinkamas visomis aplinkybėmis. Jei 
Aukštasis teismas patvirtins Numatomą perleidimą, jis turėtų įsigalioti 2018 m. gruodžio 1 d., o visos Jūsų draudimo sutartys ir 
verslo sutartys nuo tos dienos bus perleistos AIG UK ir (arba) AIG Europe. 

Ką turėtumėte daryti toliau?
Pridedame Perleidimo schemos brošiūrą, kurioje rasite daugiau informacijos apie Numatomą perleidimą, bei dokumentą, 
kuriame pateikti DUK, ir raginame Jus atidžiai juos perskaityti. Perleidimo schemos brošiūrą sudaro:

• informacijos apie Numatomą perleidimą santrauka;
• Nepriklausomo eksperto ataskaitos santrauka; ir
• pranešimas apie Numatomą perleidimą bei papildoma informacija apie Aukštojo teismo posėdį.

Jei neturite jokių klausimų dėl Numatomo perleidimo arba jam neprieštaraujate, Jums nereikia imtis 
jokių papildomų veiksmų. 

Tačiau, jei Numatomas perleidimas ir galimas jo poveikis Jums kelia klausimų, turite teisę raštu kreiptis į Aukštąjį teismą arba 
pasisakyti (asmeniškai arba per teisėtą atstovą) Aukštojo teismo posėdyje, kuriame sprendžiama dėl pritarimo Numatomam 
perleidimui. Planuojama, kad Aukštojo teismo posėdis įvyks 2018 m. spalio 18 d. adresu Rolls Building, Royal Courts of 
Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL. Šiuos klausimus mums taip pat galite pateikti raštu ar telefonu, mes 
juos užregistruosime bei perduosime PRA, FCA, Nepriklausomam ekspertui ir Aukštajam teismui. Išsamesnė informacija apie 
tai, kaip galite susisiekti su mumis, pateikta toliau. 



Papildoma informacija
Jei norite gauti daugiau informacijos ar nemokamų Numatomo perleidimo dokumentų kopijų arba turite kitų klausimų, susijusių 
su Numatomu perleidimu, kreipkitės į AIG skambindami specialia pagalbos linija numeriu 00800 244 244 29 arba rašydami 
el. pašto adresu aigbrexit@aig.com ar pašto adresu AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB. Pagalbos linija 
veiks nuo pirmadienio iki penktadienio (išskyrus valstybinių švenčių dienas), nuo 9:00 iki 17:00 val. Visų dokumentų, susijusių su 
Numatomu perleidimu, įskaitant visas Numatomo perleidimo sąlygas ir Nepriklausomo eksperto ataskaitą, kopijas taip pat galite 
atsisiųsti iš Numatomam perleidimui skirtos mūsų interneto svetainės adresu www.aig.com/brexit (toliau – Projekto svetainė). 
Projekto svetainėje taip pat pateikiama informacija kitomis kalbomis. Projekto svetainėje bus skelbiama atnaujinta informacija, 
susijusi su Numatomu perleidimu, įskaitant galimus Aukštojo teismo posėdžio datos pakeitimus. 

Jei Jūsų klausimas ar reiškiamas susirūpinimas yra susiję ne su Numatomu perleidimu, o su įprastais draudimo sutarties ar 
kitais klausimais, prašome naudotis įprastais AIG kontaktiniais duomenimis.

Draudimo sutarčių ir verslo sutarčių perleidimas reiškia, kad AIG grupės bendrovė, kontroliuojanti su šiomis draudimo 
sutartimis ir (arba) verslo sutartimis susijusios informacijos tvarkymą, bus ne AEL, o AIG Europe. Jokių kitų informacijos 
naudojimo pokyčių nebus, mes ir toliau ją saugosime taip pat, kaip anksčiau. Daugiau informacijos apie tai, kaip AIG grupė 
naudoja asmens duomenis, rasite adresu www.aig.com/globalprivacy.

Pagarbiai 
 
 
 

 
 
 
 
„AIG Europe Limited“ vardu 
 Chris Newby, 
 vykdomasis direktorius 
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