
Vážený pane, vážená paní,

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

Píšeme vám, protože jste dle našich záznamů stranou smlouvy se společností AIG Europe Limited (dále jen AEL), ať již 
za účelem poskytování služeb nebo jinak. Tímto bychom vám rádi podali důležité informace související s navrhovaným 
převodem vaší smlouvy (či vašich smluv) a obecněji všemi pojistnými smlouvami uzavřenými u společnosti AEL.

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 po brexitu budeme schopni pokračovat v poskytování služeb 
pojistníkům ve Velké Británii a v celé Evropě. 

V rámci restrukturalizace společnost AEL navrhuje převést všechny své pojišťovací činnosti a podpůrné obchodní smlouvy na 
jednu ze dvou nových pojišťoven v rámci skupiny AIG:

• společnost American International Group UK Limited (dále jen AIG UK), která je registrována ve Velké Británii a 
autorizována Finančním regulačním úřadem (Prudential Regulation Authority, PRA) a regulována úřadem PRA a Úřadem 
pro finanční etiku (Financial Conduct Authority, FCA) (dále jen navrhovaný britský převod); a/nebo 

• společnost AIG Europe (dále jen AIG Europe), která je registrována v Lucembursku a regulována lucemburským 
regulačním orgánem pojišťovnictví (Komisariát pojišťovnictví, Commissariat aux Assurances) (dále jen navrhovaný 
evropský převod). 

Navrhovaný britský převod i navrhovaný evropský převod (dále společně  navrhovaný převod ) podléhají nezbytným 
právním a regulačním schválením, jak je vysvětleno níže. Pokud bude navrhovaný převod schválen, očekává se, že vstoupí v 
platnost 1. prosince 2018.

Navrhovaný převod nebude mít žádný dopad na vaše práva a povinnosti vyplývající z vašich 
smluvních ujednání, smluv o úrovni služeb a/nebo jiných obchodních podmínek u společnosti AEL. 
Jedinou změnou vaší smlouvy (či vašich smluv) bude to, že společnost AEL jako smluvní stranu nahradí 
společnost AIG UK a/nebo AIG Europe. 

Níže uvádíme podrobnosti o tom, jak bude navrhovaný převod probíhat, jaká opatření jsou pro vaši bezpečnost zaváděna, 
kde naleznete další informace a podrobnosti o svých právech. Doporučujeme si pečlivě přečíst informace uvedené v tomto 
dokumentu a v jeho přílohách, abyste mohli zvážit důsledky navrhovaného převodu. 

Není nutné, abyste v souvislosti s navrhovaným převodem podnikali jakékoli 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.

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.



Jak bude navrhovaný převod probíhat?
V rámci navrhovaného britského převodu bude pojišťovací činnost společnosti AEL související s Velkou Británií (pojištění (i) 
týkající se rizik ve Velké Británii a/nebo ve státě, který není členem EHP, a (ii) které není uzavřeno prostřednictvím evropské 
pobočky společnosti AEL), stejně jako příslušná aktiva a závazky tohoto podniku, převedena na společnost AIG UK. 
Navrhovaný britský převod se uskuteční prostřednictvím převodu pojišťovací činnosti podle části VII zákona o finančních 
službách a trzích z roku 2000 (dále jen FSMA. 

Současně s realizací navrhovaného britského převodu bude veškerá pojišťovací činnost společnosti AEL nepřevedená na 
společnost AIG UK (pojišťovací činnost související s Evropskou unií) a zbývající aktiva a závazky společnosti AEL převedeny 
na společnost AIG Europe na základě navrhovaného evropského převodu. Navrhovaný evropský převod se uskuteční 
prostřednictvím kombinovaného převodu pojišťovací činnosti podle části VII zákona o finančních službách a trzích a 
přeshraniční fúze podle evropské směrnice o přeshraničních fúzích (2017/1132), jejichž výsledkem bude fúze společnosti 
AEL se společností AIG Europe. 

Navrhovaný převod bude uskutečněn jako součást jednoho soudního procesu ve Velké Británii, který vyžaduje schválení 
navrhovaného evropského převodu vrchním soudem Anglie a Walesu (dále jen vrchní soud) a nezávislým odborníkem, 
jehož jmenování bylo schváleno úřadem PRA (dále jen nezávislý odborník), který poskytne své stanovisko k 
pravděpodobným dopadům převodu na pojistníky a jiné zúčastněné strany. Nezávislý odborník dospěl k závěru, že 
navrhovaný převod nebude mít výrazný nepříznivý dopad na pojistníky nebo jiné zúčastněné strany. 

Shrnutí zprávy nezávislého odborníka a navrhovaného převodu naleznete v přiložené příručce o plánu (nazvané Příručka 
o plánu). Další informace naleznete také v dokumentu s otázkami a odpověďmi (Q&A), který je přiložen k tomuto dopisu. 
V tomto dokumentu se můžete dočíst, proč společnost AIG podniká navrhovaný převod, co navrhovaný převod znamená 
pro pojistníky, pokud se jejich pojistná smlouva vztahuje k britské pojišťovací činnosti a evropské pojišťovací činnosti 
společnosti AEL (v tomto případě bude pojistka „rozdělena“ mezi společnosti AIG UK a AIG Europe, přičemž nedojde k 
omezení pojistného krytí). Podobně bude rozdělena vaše smlouva, pokud se vztahuje k britskému i evropskému podniku 
společnosti AEL. 

Která bezpečnostní opatření se pro vás zavádějí? 
V rámci navrhovaného převodu je o vaše zájmy a zájmy všech našich pojistníků postaráno důkladným přezkumným 
procesem, jehož cílem je zajistit, aby pojistníci, oprávněné osoby a jiné zúčastněné strany 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 a jiné zúčastněné strany;

• 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 všechny pojistné smlouvy a 
obchodní smlouvy se od tohoto data převedou na společnost AIG UK a/nebo AIG Europe. 

Co byste měl(a) udělat dále?
V příloze naleznete Příručku o plánu, která obsahuje další informace o navrhovaném převodu, a dokument s často 
pokládanými otázkami (Q&A). 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. 

Pokud ale máte otázky k navrhovanému převodu a ohledně toho, jak by vás mohl ovlivnit, 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. 



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 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 týkajících se pojistné smlouvy a 
podobně, využijte prosím obvyklé kontaktní údaje společnosti AIG.

Převod pojistných smluv a obchodních smluv bude znamenat, že skupina AIG, která zpracovává vaše osobní údaje v 
souvislosti s těmito pojistnými smlouvami a obchodními smlouvami, se změní ze společnosti AEL na AIG UK a/nebo 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.

S pozdravem 
 
 
 
 
 

 
 
Chris Newby 
Provozní ředitel  
za společnost AIG Europe Limited
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