
Vážený pane, vážená paní,

TENTO DOPIS A JEHO PŘÍLOHY JSOU DŮLEŽITÉ – POZORNĚ SI JE PŘEČTĚTE

Píšeme vám, protože podle našich záznamů jste (nebo jste byl/a v minulosti) stranou skupinové pojistné smlouvy (dále jen 
skupinová pojistka), jejímž upisovatelem byla společnost AIG Europe Limited (dále jen AEL) (tj. jste skupinovým 
pojistníkem). Píšeme vám, abychom vám poskytli důležité informace týkající se navrhovaného převodu vaší skupinové 
pojistky a požádali o spolupráci a pomoc při sdělování důležitých údajů ve vztahu k navrhovanému převodu všem 
oprávněným osobám vaší skupinové pojistky (dále jen oprávněné osoby). Další informace naleznete níže.

O co se jedná?
Restrukturalizujeme společnost AEL v reakci na rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou unii (dále jen EU) (takzvaný 
„brexit“). K restrukturalizaci přistupujeme, abychom zajistili, že jsme po brexitu i nadále schopni poskytovat služby 
pojistníkům ve Velké Británii a v celé Evropě. 

Navrhujeme převést veškeré evropské pojišťovací činnosti včetně vaší skupinové pojistky na společnost AIG Europe SA 
(dále jen AIG Europe), další z pojišťoven v rámci skupiny AIG, registrovanou v Lucembursku, autorizovanou lucemburským 
ministrem financí a podléhající dohledu Komisariátu pojišťovnictví Commissariat aux Assurances (dále jen navrhovaný 
evropský převod). Navrhovaný evropský převod podléhá nezbytným právním a regulačním schválením. Pokud bude 
převod schválen, očekává se, že vstoupí v platnost dne 1. prosince 2018.

Navrhovaný evropský převod nebude mít žádný vliv na krytí vyplývající z vašeho stávajícího 
skupinového pojištění, na vaše závazky vyplývající z pojištění nebo na způsob jeho správy. Ani naše 
závazky vůči vám se nezmění, vaše skupinové pojištění bude však převedena ze společnosti AEL na 
společnost AIG Europe. Oprávnění k přístupu k Systému kompenzací finančních služeb Velké Británie 
(FSCS) a ke službám finančního veřejného ochránce práv (FOS) se mohou změnit a po převodu se na 
AIG Europe bude vztahovat jiný regulační režim. Tomu se podrobněji věnuje dokument zodpovídající 
často pokládané otázky (Q&A), který je přiložen k tomuto dopisu.

Níže uvádíme podrobnosti o tom, jak bude navrhovaný evropský převod probíhat, kam bude převedena vaše pojistná 
smlouva, jaká opatření jsou pro bezpečnost vás a oprávněných osob zaváděna, kde naleznete další informace a 
podrobnosti o svých právech. Doporučujeme si pečlivě přečíst informace uvedené v tomto dopise a v jeho přílohách, abyste 
mohli zvážit důsledky navrhovaného převodu pro vás a vaše oprávněné osoby.

V tomto dopise jsme uvedli několik kroků, které bychom rádi podnikli v souvislosti s navrhovaným evropským převodem. 
Kromě toho není třeba v souvislosti s převodem podniknout žádné další kroky. Pokud ale máte o návrzích pochybnosti, máte 
dotazy, chcete si některé záležitosti vyjasnit či se domníváte, že na vás převod bude mít nepříznivý dopad, rádi vám budeme 
dále nápomocni. Máte také právo vznést vůči společnosti AEL námitky a podat (písemně či osobně) oznámení k vrchnímu 
soudu Anglie a Walesu tak, jak je popsáno níže.

Jak bude navrhovaný evropský převod probíhat?
Navrhovaný evropský převod se uskuteční prostřednictvím kombinovaného převodu pojišťovací činnosti podle části VII 
zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 a přeshraniční fúze podle evropské směrnice o přeshraničních fúzích 
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(2017/1132). Tento proces vyžaduje schválení navrhovaného evropského převodu vrchním soudem Anglie a Walesu (dále 
jen vrchní soud), který také musí schválit nezávislého odborníka (dále jen nezávislý odborník), který poskytne své 
stanovisko k pravděpodobným dopadům převodu na pojistníky. Nezávislý odborník dospěl k závěru, že pojistníci nebudou 
navrhovaným evropským převodem podstatným způsobem nepříznivě ovlivněni. Shrnutí zprávy nezávislého odborníka 
naleznete v přiložené Příručce o plánu (dále jen Příručka o plánu).

Shrnutí navrhovaného převodu naleznete v Příručce o plánu. Další informace naleznete také v dokumentu s otázkami 
a odpověďmi, který je přiložen k tomuto dopisu. V tomto dokumentu se můžete dočíst, proč společnost AIG podniká 
navrhovaný převod, co navrhovaný převod znamená pro vás, pokud vaše pojistné pokrývá jak britská, tak evropská 
rizika, a jak se může změnit vaše oprávnění k přístupu do Systému kompenzací finančních služeb a ke službám finančního 
veřejného ochránce práv.

Kam bude převedena vaše pojistná smlouva?
Jak možná víte, v roce 2017 se společnost AEL rozhodla v některých evropských zemích odstoupit od upisování pojištění a 
místo toho svým zákazníkům nabídla možnost v souvislosti s obnovením jejich pojišťovacích smluv kontaktovat společnost 
Colonnade Insurance SA (dále jen Colonnade). Vzhledem k tomu, že společnost AEL již přímo ve vaší zemi nepůsobí, 
navrhovaný evropský převod převede veškeré stávající a jakékoli dřívější pojišťovací smlouvy, které máte u společnosti AEL, 
na společnost AIG Europe v Lucembursku. Navrhovaný evropský převod však nebude mít žádný vliv na krytí vyplývající z 
vašeho stávajícího pojištění, na vaše závazky vyplývající z pojištění nebo na způsob jeho správy. Dále se nezmění kontaktní 
údaje, které vám byly poskytnuty pro případ, že budete mít dotazy týkající se jakýchkoli záležitostí v souvislosti s vaším 
pojištěním. Společnost Colonnade bude nadále spravovat stávající pojistné smlouvy společnosti AIG a zpracovávat nároky 
jménem společnosti AIG.

Která bezpečnostní opatření se pro vás a vaše oprávněné osoby zavádějí? 
V rámci navrhovaného převodu je o vaše zájmy jako skupinového pojistníka, zájmy všech oprávněných osob v rámci 
vaší skupinové pojistky a všech našich pojistníků postaráno důkladným přezkumným procesem, jehož cílem je zajistit, aby 
pojistníci a osoby uplatňující nárok byli na převod náležitě upozorněni a aby měli právo na vyslovení námitek před vrchním 
soudem. Tento přezkumný proces zahrnuje:

• jmenování nezávislého odborníka, který vypracuje zprávu pro vrchní soud o pravděpodobném dopadu navrhovaného 
převodu na pojistníky;

• možnost vás a jiných zúčastněných stran vznést námitky nebo jakékoli obavy v souvislosti s navrhovaným převodem 
buď vrchnímu soudu, nebo nám, načež budou tyto obavy oznámeny úřadům PRA a FCA, nezávislému odborníkovi a 
vrchnímu soudu;

• podrobnou konzultaci s úřady PRA a FCA, které rovněž poskytnou zprávu o navrhovaném převodu vrchnímu soudu; a
• schválení navrhovaného převodu vrchním soudem.

Vrchní soud schválí navrhovaný převod jen tehdy, pokud to bude považovat za vhodné za všech okolností. Pokud vrchní 
soud navrhovaný převod schválí, očekává se, že vstoupí v platnost dne 1. prosince 2018 a vaše skupinová pojistná smlouva 
se od tohoto data převede na společnost AIG Europe.

Jaký dopad bude mít navrhovaný převod na oprávněné osoby v rámci vaší skupinové pojistky
Navrhovaný evropský převod neovlivní krytí poskytované jakékoli oprávněné osobě v rámci vaší skupinové pojistky nebo její 
závazky v rámci pojistky, ale oprávnění oprávněných osob k přístupu k Systému kompenzací finančních služeb Velké Británie 
a ke službám finančního veřejného ochránce práv se mohou změnit a po převodu na společnost AIG Europe se na vašeho 
pojistitele bude vztahovat jiný regulační režim. Tomu se podrobněji věnuje dokument zodpovídající často pokládané otázky, 
který je přiložen k tomuto dopisu. V rámci navrhovaného převodu je o vaše zájmy jakožto skupinového pojistníka a zájmy 
všech oprávněných osob pečováno stejným způsobem přezkumu, jaký je popsán výše. Všechny oprávněné osoby mají v 
souvislosti s navrhovaným převodem stejná práva jako skupinový pojistník.

Co byste měl(a) udělat dále?
Oprávněné osoby mají právo obdržet oznámení o navrhovaném převodu. Proto vás žádáme, abyste nám jako skupinový 
pojistník pomohl upozornit všechny oprávněné osoby, a to podle kroků uvedených v příloze 1 k tomuto dopisu.

V příloze naleznete Příručku o plánu, která obsahuje další informace o navrhovaném převodu, a dokument s často 
pokládanými otázkami. Pečlivě si je prosím přečtěte. Příručka o plánu obsahuje:

• shrnutí navrhovaného převodu;
• shrnutí zprávy nezávislého odborníka; a
• oznámení o navrhovaném převodu a další informace o jednání vrchního soudu.



Pokud nemáte žádné otázky k navrhovanému převodu a nepřejete si podat námitku, nemusíte 
podnikat žádné další kroky, musíte pouze informovat veškeré oprávněné osoby, jak je uvedeno v 
příloze 1. Požadované kroky pro upozornění jsou podrobněji vysvětleny v příloze 1. 

Pokud ale máte otázky k navrhovanému převodu a tomu, jak by mohl ovlivnit vás a vaše oprávněné osoby, máte právo 
poskytnout písemná vyjádření vrchnímu soudu nebo se zúčastnit jednání vrchního soudu pro posouzení navrhovaného 
převodu (osobně nebo prostřednictvím právního zastoupení). Jednání vrchního soudu je naplánováno na 18. října 2018 
na adrese Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londýn, EC4A 1NL. Případně nás můžete na své obavy upozornit 
písemně nebo telefonicky, my vaše obavy zaznamenáme a předáme úřadům PRA, FCA, nezávislému odborníkovi a 
vrchnímu soudu. Podrobnosti o tom, jak nás můžete kontaktovat, naleznete níže.

Pokud víte o někom jiném, kdo má na vašem pojištění zájem a/nebo má nárok na výhody v rámci vaší skupinové pojistky, 
jako je např. společný pojistník, zajistěte, aby rovněž měli možnost přečíst si tento dopis a přiložené dokumenty.

Další informace
Pokud byste chtěli získat další informace nebo kopie dokumentů o navrhovaném převodu zdarma nebo máte další dotazy 
týkající se navrhovaného převodu, kontaktujte prosím společnost AIG na vyhrazené telefonní lince 00800 244 244 29 nebo 
e-mailem na adresu aigbrexit@aig.com nebo písemně na adresu AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 
4AB. Asistenční linka je k dispozici od 9:00 do 17:00 od pondělí do pátku (s výjimkou státních svátků). Případně si můžete 
kopie všech dokumentů týkajících se navrhovaného převodu, včetně úplných podmínek navrhovaného převodu a zprávy 
nezávislého odborníka, stáhnout na našich webových stránkách vytvořených pro navrhovaný převod, které naleznete na 
adrese www.aig.com/brexit (dále jen webové stránky o plánu). Webové stránky o plánu jsou k dispozici i v jiných 
jazycích. Čas od času budou na webových stránkách o plánu zveřejňovány aktuální informace o navrhovaném převodu, 
včetně jakýchkoli změn data jednání vrchního soudu.

Pokud se váš dotaz či obava netýká navrhovaného převodu, ale běžných záležitostí, jako je pojistný nárok, obnovení 
smlouvy nebo správa pojistky, využijte prosím obvyklé kontaktní údaje společnosti AIG.

Převod skupinové pojistné smlouvy bude znamenat, že skupina AIG, která zpracovává vaše osobní údaje v souvislosti s 
touto pojistnou smlouvou, se změní ze společnosti AEL na AIG Europe. Použití osobních údajů jinak zůstává nezměněno a 
my je budeme i nadále chránit tak, jak jsme vždy dělali. Další informace o tom, jak skupina AIG využívá vaše osobní údaje, 
naleznete na adrese www.aig.com/globalprivacy.

Poznámka: pokud máte u společnosti AEL více než jednu pojistnou smlouvu nebo vaše skupinové pojištění pokrývá rizika 
ve Velké Británii i v Evropě, můžete obdržet více než jeden dopis a příručku pro pojistníky. 

S pozdravem 
 
 
 
 
 

 
 
Chris Newby 
Provozní ředitel  
za společnost AIG Europe Limited
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Příloha 1 – Oznámení pro oprávněné osoby v rámci skupinové pojistky

Regulačním požadavkem je informovat všechny zúčastněné strany o navrhovaném převodu, včetně všech oprávněných osob 
v rámci vaší skupinové pojistky. Společnost AIG proto žádá o vaši spolupráci při doručování níže uvedeného oznámení 
každé oprávněné osobě v rámci vaší skupinové pojistky v souladu s následujícími pokyny:

i. Časový rámec: Oprávněné osoby prosím upozorněte do jednoho měsíce od přijetí tohoto dopisu.
ii. Oznámení, které je třeba poskytnout příjemcům: K oznámení převodu oprávněným osobám prosím využijte 

následující text:

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ

Tento e-mail obsahuje důležité informace týkající se vašeho [insurance product name] pojištění, uzavřeného u 
společnosti AIG Europe Limited (dále jen AIG), pojišťovací společnosti registrované ve Velké Británii a regulované 
Finančním regulačním úřadem (Prudential Regulation Authority, PRA) a Úřadem pro finanční etiku (Financial Conduct 
Authority, FCA). V rámci plánu společnosti AIG v reakci na rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou unii (takzvaný 
„brexit“) naše společnost provádí restrukturalizaci, která povede k tomu, že veškerá naše obchodní činnost v Evropě, 
včetně vaší pojistné smlouvy, bude převedena na společnost AIG Europe S.A. (dále jen AIG Europe), jinou pojišťovnu 
v rámci skupiny AIG, která je registrována v Lucembursku a autorizována Ministrem financí Lucemburska a podléhá 
dohledu Komisariátu pojišťovnictví (Commissariat aux Assurances). Navrhovaný převod má být schválen podle části VII 
zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 a realizován jako součást plánované přeshraniční fúze společnosti 
AIG se společností AIG Europe. Tento proces vyžaduje schválení převodu vrchním soudem Anglie a Walesu a to, aby 
své stanovisko k dopadům převodu na pojistníky poskytl nezávislý odborník. Nezávislý odborník dospěl k závěru, že 
plán nebude mít na pojistníky významný nepříznivý dopad. Oprávnění k přístupu k Systému kompenzací finančních 
služeb Velké Británie a ke službám finančního veřejného ochránce práv se však mohou změnit a po převodu se na vaši 
pojišťovnu bude vztahovat jiný regulační režim. To je popsáno podrobněji v níže uvedených otázkách a odpovědích. 
Pokud soud převod schválí, očekává se, že ke skutečnému převodu dojde 1. prosince 2018. Navštivte prosím www.aig.
com/brexit a zobrazí se následující důležité dokumenty a informace související s navrhovaným převodem:

• Průvodní dopis
• Příručka o plánu (obsahující shrnutí plánu a shrnutí zprávy nezávislého odborníka)
• Otázky a odpovědi
• Formální oznámení navrhovaného převodu

Přečtěte si prosím pozorně příručku s informacemi, abyste pochopili, jakým způsobem mají návrhy vliv na vaše 
pojištění. Pokud nemáte žádné obavy ohledně navrhovaného převodu a nepřejete si podat námitku, 
nemusíte podnikat žádné další kroky. Pokud si však myslíte, že by na vás mohl mít navrhovaný převod 
nepříznivý dopad, máte právo vznést námitku. Další informace a podrobnosti o tom, jak vznést námitku, položit dotaz 
nebo požádat o objasnění jakéhokoli aspektu navrhovaného převodu, jsou uvedeny v dokumentech uvedených výše a 
na adrese www.aig.com/Brexit.

V případě dalších dotazů týkajících se [insurance product name] využijte prosím své obvyklé kontaktní místo pro 
[insurance product name].

iii. Oznamovací postup: Skupinoví pojistníci by měli k informování oprávněných osob použít svou obvyklou formu 
komunikace, jako je e-mail, pošta nebo intranet. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto procesu nebo pokud 
byste chtěli fyzické kopie oznámení pro následnou distribuci oprávněným osobám, kontaktujte nás prosím na adrese 
aigbrexit@aig.com. 

iv. Oznámení na webových stránkách: Máte-li interní web nebo intranet, upravte příslušnou webovou stránku tak, 
aby na ní bylo uvedeno toto oznámení a oprávněné osoby odkažte na webové stránky o plánu www.aig.com/Brexit, 
kde mohou získat další informace.

v. Zamyslete se také nad tím, jak toto oznámení doručit příjemcům, kteří nejsou v pravidelném kontaktu s vaší firmou/
organizací, jako jsou například osoby na mateřské dovolené, otcovské dovolené nebo v dlouhodobé pracovní 
neschopnosti.

V reakci na výše uvedená oznámení vám mohou oprávněné osoby zasílat dotazy. Pokud k tomu dojde, odkažte je prosím na 
kontaktní místa uvedená v části „další informace“ výše.


