Navrhovaný plán převodu pojišťovací činnosti z:

AIG Europe Limited
na
American International
Group UK Limited
a
AIG Europe SA
podle části VII zákona o finančních službách a trzích z roku 2000

Příručka o plánu

TENTO DOKUMENT JE DŮLEŽITÝ A VYŽADUJE VAŠI
OKAMŽITOU POZORNOST
Pokud máte pochybnosti o tom, jakou akci byste měli podniknout, obraťte se na svého finančního poradce, právního
zástupce, účetního nebo jiného odborného poradce řádně pověřeného podle zákona FSMA.
Tato příručka je určena pouze jako vodítko a není konečným vyjádřením vašich práv. Na vašem pojištění mohou mít zájem i
jiné osoby (například manžel/manželka a závislé osoby). Upozorněte tyto osoby na obsah tohoto dokumentu. Další kopie
tohoto dokumentu lze získat kontaktováním převodce.
Máte-li jakékoli dotazy, které nejsou v této příručce zahrnuty, kontaktujte nás obvyklým způsobem s uvedením našeho
referenčního čísla a případně čísla vaší pojistné smlouvy; podrobnosti jsou uvedeny v dopise přiloženém k této příručce.
Informace o převodu budou poskytnuty i na našich webových stránkách www.aig.com/brexit. Vezměte na vědomí,
že je nám, včetně našich jmenovaných správců a týmů kontaktních středisek, zákonem zakázáno poskytovat finanční
poradenství, ale zodpovíme obecné otázky týkající se účinků navrhovaného převodu.
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1. DEFINICE
AIG: American International Group, Inc.
Skupina AIG: AIG a její občasné dceřiné společnosti, včetně převodce a nabyvatelů.
Datum dokončení: 1. prosince 2018.
EHP: Evropský hospodářský prostor.
EU: Evropská unie.
Evropský podnik: veškerá aktiva a závazky převodce, s výjimkou britského podniku.
Evropská směrnice o přeshraničních fúzích: Směrnice (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých
aspektech práva obchodních společností, která zrušila a kodifikovala s účinností od 20. července 2017 směrnici
2005/56/ES ze dne 26. října 2005 o přeshraničních fúzích společností s ručením omezeným, jak je transponována
do lucemburského práva podle článku 1020-1 a násl. obchodního zákoníku v Lucemburku dne 10. srpna 1915 a do
anglického práva nařízeními o společnostech (přeshraničních fúzích) z roku 2007 (SI 2007/2974).
Evropský převod: převod evropského podniku na evropského nabyvatele.
Evropský nabyvatel: AIG Europe SA, autorizovaná pojistná dceřiná společnost skupiny AIG se sídlem v Lucembursku s
registračním číslem B218806.
FCA: Úřad pro finanční etiku (Financial Conduct Authority) Velké Británie nebo jiný vládní, statutární nebo jiný úřad, který čas
od času vykonává takové funkce ve vztahu k pojišťovacím společnostem, které jsou podle zákona FSMA přiděleny FCA.
FSMA: zákon o finančních službách a trzích z roku 2000 společně s pravidly a nařízeními zavedenými v jeho rámci.
Vrchní soud: Vrchní soud Anglie a Walesu.
Nezávislý odborník: Steve Mathews ze společnosti Willis Towers Watson, jehož jmenování schválil úřad PRA.
Právní oznámení: formální oznámení navrhovaného převodu.
Fúze: plánovaná přeshraniční fúze sloučením převodce s evropským nabyvatelem podle evropské směrnice o
přeshraničních fúzích.
PRA: Finanční regulační úřad (Prudential Regulation Authority) Velké Británie nebo jiný vládní, statutární nebo jiný úřad,
který čas od času vykonává takové funkce ve vztahu k pojišťovacím společnostem, které jsou podle zákona přiděleny
úřadu PRA.
Plán převodu: plán převodu pojišťovací činnosti podle části VII zákona FSMA pro britský převod a evropský převod.
Zpráva o plánu: zpráva nezávislého odborníka o plánu převodu podle článku 109 zákona FSMA.
Nabyvatelé: britský nabyvatel a evropský nabyvatel společně.
Převod: převod britského podniku na britského nabyvatele a převod evropského podniku na evropského nabyvatele.
Převodce: AIG Europe Limited.
Velká Británie: Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Britský podnik: aktiva a pasiva převodce, které budou převedeny na britského nabyvatele podle plánu převodu,
zahrnující britské pojistné smlouvy a s nimi se pojící aktiva a pasiva.
Britské pojistné smlouvy (a) část pojistných smluv, kterých se týká riziko ve Velké Británie a které vydal převodce nebo
byly vydány jeho jménem; (b)část pojistných smluv, kterých se týká riziko mimo země EHP a které vydal převodce nebo
byly vydány jeho jménem; a (c) smlouvy o zajištění, vydané převodcem nebo vydané jeho jménem, ve všech případech s
výjimkou toho, že smlouva o zajištění byla vydána prostřednictvím převodce nebo jménem jakékoli z jeho poboček.
Britský převod: převod britského podniku na britského nabyvatele.
Britský nabyvatel: American International Group UK Limited, autorizovaná pojistná dceřiná společnost AIG Group se
sídlem v Anglii a ve Walesu s registračním číslem 10737370.
Tuto příručku jsme připravili, abychom vám poskytli přehled o navrhovaném převodu. Věnujte prosím chvíli jejímu přečtení.
Tato příručka obsahuje důležité informace. Pokud máte pochybnosti o významu nebo důležitosti obsahu tohoto shrnutí
nebo plánu převodu, doporučujeme vám požádat o radu svého právního zástupce nebo jiného profesionálního poradce.
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2. SHRNUTÍ PLÁNU
2.1 Úvod
Navrhujeme převést celou pojišťovací činnost převodce na nabyvatele. Oběma nabyvateli jsou společnosti skupiny AIG.
Navrhovaný převod zahrnuje:
i. britský převod; a
ii. evropský převod.
Navrhovaný převod představuje součást restrukturalizace, kterou společnost AIG uskutečňuje v reakci na rozhodnutí
obyvatel Velké Británie opustit EU („Brexit“). Velká Británie v rámci brexitu vystoupí z EU 29.3.2019. Kroky popsané v
této příručce provádíme proto, abychom zajistili, že budeme moci pokračovat v poskytování služeb našim stávajícím
pojistníkům a po brexitu realizovat novou pojišťovací činnost v zemích EHP a ve Švýcarsku.
Část 2 shrnuje klíčové prvky navrhovaného převodu, jak je uvedeno v plánu převodu, a poskytuje další informace o
změnách. Pozorně si ji přečtěte.
2.2 Datum dokončení
Navrhovaný převod je podmíněn tím, že vrchní soud vydá rozhodnutí podle části VII zákona FSMA a fúze bude schválena
v souladu s evropskou směrnicí o přeshraničních fúzích. Pokud bude příkaz vydán a fúze schválena, převod a fúze vstoupí
v platnost od 1. prosince 2018.
2.3 Právní postup
Navrhovaný převod zahrnuje:
a) britský převod, jehož bude dosaženo prostřednictvím plánu převodu, který bude předložen vrchnímu soudu
ke schválení podle části VII zákona FSMA; a
b) evropský převod, jehož bude dosaženo prostřednictvím plánu převodu, který bude předložen vrchnímu
soudu ke schválení podle části VII zákona FSMA, a přeshraniční fúze podle evropské směrnice o
přeshraničních fúzích.
Právní proces, který má vliv na navrhovaný převod, vyžaduje také jmenování nezávislého odborníka, který podá zprávu
o pravděpodobných účincích navrhovaného převodu na pojistníky. Nezávislým odborníkem pro tento plán převodu byl
jmenován Steve Mathews ze společnosti Willis Towers Watson. Nezávislý odborník ve své zprávě dospěl k závěru, že
navrhovaným převodem nebude významně zasažena žádná skupina pojistníků. Shrnutí zprávy nezávislého odborníka se
nachází v části 3 této příručky.
Anglické právo vyžaduje, aby bylo všem dotčeným pojistníkům zasláno právní oznámení o navrhovaném převodu, pokud
nebude udělena výjimka z poskytnutí takového právního oznámení, a aby bylo toto právní oznámení zveřejněno v určitých
publikacích. Právní oznámení o navrhovaném převodu se nachází v části 4 tohoto dokumentu. Toto právní oznámení bude
rovněž zveřejněno v některých publikacích, včetně dvou celostátních novin ve Velké Británii a v těch státech EHP, ve kterých
převodce vykonává pojišťovací činnost.
2.4 Účinek navrhovaného převodu
Na základě schválení plánu převodu vrchním soudem a schválení fúze podle evropské směrnice o přeshraničních fúzích s
účinností od data dokončení:
i. britský podnik převodce bude převeden na britského nabyvatele;
ii. evropský podnik převodce bude převeden na evropského nabyvatele;
iii. převodce bude ze zákona zrušen.
To znamená, že:
a) Budete nadále mít stejná práva, výhody a povinnosti a budete podléhat stejným obchodním podmínkám
ve vztahu k vaší pojistné smlouvě, s výjimkou toho, že britský nabyvatel (v případě britského podniku)
a evropský nabyvatel (v případě evropského podniku) nahradí jako příslušný pojistitel místo převodce.
Nedojde k žádným dalším změnám vaší pojistné smlouvy.
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b) Pokud vaše stávající pojistná smlouva (a) byla vydána převodcem nebo jeho jménem a nikoli prostřednictvím
jeho poboček a (b) pokrývá jak rizika (i) ve Velké Británii a/nebo zemí mimo EHP, a (ii) zemí EHP mimo
Velkou Británii, vaše pojistka je ‚rozdělená‘. Obchodní podmínky vaší pojistné smlouvy se použijí souhrnně
mezi oběma nabyvateli a budete mít nadále stejná práva, výhody a povinnosti a budete podléhat stejným
obchodním podmínkám ve vztahu k vaší pojistné smlouvě (včetně všech příslušných omezení pojistné
smlouvy). Další informace o ‚rozdělených‘ pojistkách jsou k dispozici v dokumentu s otázkami a odpověďmi.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste pojišťovací společnost, výše uvedené se netýká vašich smluv o
zajištění (tj. kde je převodce vaším zajišťovatelem).
c) Jakékoli soudní řízení, ať již probíhající, budoucí, projednávané, hrozící nebo jinak spojené s převodcem,
bude zahájeno nabyvatelem nebo bude pokračovat proti příslušnému nabyvateli namísto převodce a
příslušný nabyvatel bude mít nárok na veškeré obhajoby, nároky, protinávrhy a práva na kompenzaci, které
by měl převodce.
d) Jakýkoli rozsudek, vyrovnání, příkaz nebo rozhodnutí, které nebudou zcela naplněny před datem dokončení,
se stanou vykonatelnými pro nebo proti:
i. britskému nabyvateli, ve vztahu k britskému podniku; a
ii. evropskému nabyvateli, ve vztahu k evropskému podniku, namísto převodce.
e) Veškeré náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s navrhovaným převodem, včetně odměny pro nezávislého
odborníka, právních poplatků a poplatků pro úřady PRA a FCA, nese skupina převodce (a nikoli pojistníci
britského podniku nebo evropského podniku).
2.5 Očekávaný rozvrh
Jednání vrchního soudu pro posouzení navrhovaného převodu je naplánováno na 18. října 2018 v Londýně (Rolls Building,
7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londýn, EC4A 1NL).
Navrhované datum, kdy by měly plán převodu a fúze vstoupit v platnost, je 1. prosince 2018.
2.6 Další informace
Je důležité, abyste porozuměli okolnostem navrhovaného převodu. Vyzýváme vás k tomu, abyste si přečetli celou tuto
příručku, včetně Shrnutí zprávy nezávislého odborníka v části 3 a právního oznámení o navrhovaném převodu v části 4
této příručky. Pozornost věnujte i dokumentu s otázkami a odpověďmi.
Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně navrhovaného převodu, můžete získat další informace včetně celých
podmínek plánu převodu a celé zprávy nezávislého odborníka zdarma na adrese www.aig.com/brexit, nebo tak, že
nám napíšete na adresu AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Velká Británie, nebo nás kontaktujte
na čísle uvedeném v průvodním dopisu nebo v tabulce uvedené níže. Asistenční linka je k dispozici od 9:00 do 17:00 od
pondělí do pátku (s výjimkou státních svátků).
ZEMĚ PŮVODU
Spojené státy americké
Malta
Lichtenštejnsko
Řecko
Rumunsko
Chorvatsko
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Island, Itálie, Irsko, Lotyšsko,
Litva, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království

BEZPLATNÉ TELEFONNÍ ČÍSLO
8336454339
80062519
0800110061
0080044142187
0800400986
0800988961
00800 244 244 29
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2.7 Co byste měli nyní udělat?
Pokud nemáte žádné obavy ohledně navrhovaného převodu, nemusíte dělat nic. Pokud bude navrhovaný převod schválen
vrchním soudem a fúze bude schválena podle postupu stanoveného v evropské směrnici o přeshraničních fúzích, budou
všechny pojistné smlouvy, na něž se vztahuje plán převodu, automaticky převedeny na nabyvatele.
Pokud se domníváte, že navrhovaný převod by vás významně poškodil nebo byste chtěli vznést jiné námitky proti
navrhovanému převodu, máte právo vznést své obavy u soudu, a to osobně, prostřednictvím zástupce nebo písemně.
Případně nás můžete na své obavy upozornit písemně nebo telefonicky. Vaše obavy zaznamenáme a kopii poskytneme
úřadům PRA, FCA, nezávislému odborníkovi a vrchnímu soudu. Informace o tom, jak vznést obavy, naleznete v dokumentu
s otázkami a odpověďmi.
Pokud se domníváte, že na vás naše návrhy budou mít nepříznivý dopad, žádáme vás, abyste nám oznámili své obavy
písemně, ačkoli nemáte povinnost tak učinit, abychom měli možnost vám porozumět a probrat s vámi danou záležitost.
Ozvěte se nám písemně co nejdříve, nejlépe nejpozději 5 pracovních dnů před datem jednání vrchního soudu.

3. SHRNUTÍ ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO ODBORNÍKA
3.1 Úvod
Když se vrchnímu soudu v Anglii a Walesu (dále jen „vrchní soud“) předkládá ke schválení plán pro převod pojišťovací
činnosti z jedné společnosti na jinou, musí k němu být připojena zpráva o podmínkách plánu od nezávislého odborníka
(dále jen „nezávislý odborník“). Zpráva o plánu nezávislého odborníka (dále jen „Zpráva o plánu“) je požadavkem podle
části VII zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (dále jen „FSMA“).
Tento dokument je shrnutím Zprávy o plánu (dále jen „Shrnutí“) a toto Shrnutí může být distribuováno pojistníkům a
každé jiné osobě oprávněné obdržet kopii podle příslušných zákonů nebo nařízení. Zpráva o plánu obsahuje podrobné
informace, které nejsou v tomto Shrnutí zahrnuty.
Shrnutí a Zpráva o plánu byly připraveny na pokyn společnosti AIG Europe Limited (dále jen „AEL“) ve prospěch vrchního
soudu výhradně pro účely požadavků zákona FSMA pro převod podle části VII. Mám vůči vrchnímu soudu povinnost
pomoci mu v této záležitosti v rámci svých odborných znalostí. Tato povinnost převyšuje jakoukoli povinnost vůči kterékoli
osobě, od které dostávám pokyny nebo od které mám zaplaceno. Toto Shrnutí podléhá stejným omezením jako ve Zprávě
o plánu a v případě jakéhokoliv skutečného nebo vnímaného konfliktu mezi tímto Shrnutím a Zprávou o plánu bude mít
přednost Zpráva o plánu.
Toto Shrnutí a Zpráva o plánu byly připraveny ve prospěch vrchního soudu a vrchní soud se na ně může spoléhat.
Nezávislý odborník ani společnost Willis Towers Watson nenesou žádnou odpovědnost vůči třetí straně ve vztahu ke
Zprávě o plánu a tomuto Shrnutí. Pokud se takové třetí strany spolehnou na Zprávu o plánu nebo toto Shrnutí, činí tak na
vlastní nebezpečí.
3.2 O nezávislém odborníkovi
Já, Steve Mathews, jsem odborníkem Institutu a Fakulty pojistných matematiků. Svou kvalifikaci jsem získal v roce 1999.
Jsem vrchním ředitelem ve společnosti Towers Watson Limited na adrese Watson House, London Road, Reigate, RH2 9PQ
(dále jen „Willis Towers Watson“ nebo „WTW“). Mám zkušenost s typy podnikání realizovanými společností AEL.
Domnívám se, že nemám žádný konflikt zájmů nebo zájem, současný nebo minulý, u společnosti AEL nebo jiné společnosti
skupiny AIG, které by ovlivnily moji vhodnost působit jako nezávislý odborník pro navrhovaný plán (jak je definován v
odstavci 3.3).
Společnost Willis Towers Watson má v celosvětovém měřítku vztahy se společnostmi skupiny AIG, nicméně se
nedomnívám, že povaha a velikost těchto zapojení má vliv na moji schopnost jednat jako nezávislý odborník pro
navrhovaný plán. Poskytl jsem informace o těchto vztazích přímo Finančnímu regulačnímu úřadu (dále jen „PRA“) a Úřadu
pro finanční etiku (dále jen „FCA“).
Mé jmenování nezávislým odborníkem v souvislosti s navrhovaným plánem bylo schváleno úřadem PRA po konzultaci s
úřadem FCA.
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3.3 Navrhovaný plán
Navrhovaný plán (dále jen „navrhovaný plán“) zahrnuje převod celého podniku společnosti AEL dle části VII na:
společnost American International Group UK Limited (dále jen „AIG UK“), která obdrží:
i. tu část pojistných smluv týkajících se rizika Velké Británie, které byly vydány společností AEL nebo
jménem společnosti AEL, s výjimkou případů, kdy tato pojistná smlouva byla vydána společností
AEL prostřednictvím nebo jménem některé z jejích poboček v Evropském hospodářském prostoru
(dále jen „EHP“) nebo ve Švýcarsku; a
ii. tu část pojistných smluv týkajících se rizika nespojeného s EHP, které byly vydány společností
AEL nebo jménem společnosti AEL, s výjimkou případů, kdy tato pojistná smlouva byla vydána
společností AEL prostřednictvím nebo jménem některé z jejích poboček v EHP nebo ve Švýcarsku;
a
iii. pojistné smlouvy, které byly vydány společností AEL nebo jménem společnosti AEL, s výjimkou
případů, kdy tato pojistná smlouva byla vydána společností AEL prostřednictvím nebo jménem
některé z jejích poboček v EHP nebo ve Švýcarsku; a
b) společnost AIG Europe SA (dále jen „AESA“), která bude mít pobočky v EHP a Švýcarsku a obdrží tu část
pojistných (zajišťovacích) smluv vydaných společností AEL a nepřevedených na AIG UK.
Předpokládá se, že datum účinnosti transakce bude 1. prosince 2018.
3.4 Společnosti
Společnosti AEL, AIG UK a AESA jsou dceřiné společnosti nepřímo stoprocentně vlastněné společností American
International Group, Inc. (dále jen „AIG“).
Skupina společností, které jsou součástí AIG, je v tomto Shrnutí uváděna jako skupina AIG (dále jen „skupina AIG“).
Společnosti AEL a AIG UK obě sídlí ve Velké Británii, jsou autorizovány úřadem PRA a regulovány úřady PRA a FCA.
Společnost AIG Europe sídlí v Lucemburku a je autorizována lucemburským ministrem financí a podléhá dohledu
Komisariátu pojišťovnictví (Commissariat aux Assurances, dále jen CAA).
3.5 Zjištění nezávislého odborníka
Zvážil jsem navrhovaný plán a jeho pravděpodobné dopady na následující skupiny pojistníků:
a) Pojistníci AEL, jejichž pojistné smlouvy přechází ke společnosti AIG UK („převádění pojistníci v rámci Velké
Británie“); a
a) Pojistníci AEL, jejichž pojistné smlouvy přechází ke společnosti AESA („převádění pojistníci v rámci Evropy“)
Zvážil jsem navrhovaný plán a jeho pravděpodobné dopady na převod pojistníků v rámci Velké Británie a převod pojistníků
v rámci Evropy. Pro každý z případů jsem zvážil možné dopady navrhovaného plánu na bezpečnost převodů smluvních
práv pojistníků. Zvážil jsem také pravděpodobné účinky navrhovaného plánu na další faktory, které mohou mít vliv na úroveň
bezpečnosti nebo služeb dotčených pojistníků, včetně vlivu změny regulačního režimu pro převáděné pojistníky v rámci Evropy.
Zvážil jsem také pravděpodobné účinky navrhovaného systému na zajistitele, jejichž zajišťovací smlouvy mají být
navrhovaným plánem převedeny.
3.6 Bezpečnost pojistníků přecházejících ze společnosti AEL na společnost AIG UK
Domnívám se, že převádění pojistníci v rámci Velké Británie, jak přímí, tak držitelé zajišťovacích smluv, nebudou
navrhovaným plánem významně ovlivněni.
Převádění pojistníci v rámci Velké Británie mají v současné době uzavřenou smlouvu se společností AEL, jejíž úroveň
finančních zdrojů přesahuje regulatorní kapitálové požadavky. Společnost AEL navíc dosahuje na své cílové finanční
prostředky, čímž je o stupeň výše nad regulatorními kapitálovými požadavky.
Po navrhovaném plánu budou mít převádění pojistníci v rámci Velké Británie uzavřené smlouvy se společností AIG UK,
jejíž úroveň finančních zdrojů podle prognóz překročí regulatorní kapitálové požadavky. Společnost AIG UK navíc podle
prognóz dosáhne na své cílové finanční prostředky, čímž bude o stupeň výše nad regulatorními kapitálovými požadavky.
Z těchto důvodů jsem toho názoru, že bezpečnost smluvních práv převáděných pojistníků v rámci Velké Británie není
navrhovaným systémem významně znevýhodněna.
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3.7 Bezpečnost pojistníků přecházejících ze společnosti AEL na společnost AESA
Domnívám se, že převádění pojistníci v rámci Evropy, jak přímí, tak držitelé zajišťovacích smluv, nebudou navrhovaným
plánem významně ovlivněni.
Převádění pojistníci v rámci Evropy mají v současné době uzavřenou smlouvu se společností AEL, jejíž úroveň finančních
zdrojů přesahuje regulatorní kapitálové požadavky. Společnost AEL navíc dosahuje na své cílové finanční prostředky, čímž
je o stupeň výše nad regulatorními kapitálovými požadavky.
Po navrhovaném plánu budou mít převádění pojistníci v rámci Evropy uzavřené smlouvy se společností AESA, jejíž úroveň
finančních zdrojů podle prognóz překročí regulatorní kapitálové požadavky. Společnost AESA navíc podle prognóz
dosáhne na své cílové finanční prostředky, čímž bude o stupeň výše nad regulatorními kapitálovými požadavky.
Z těchto důvodů jsem toho názoru, že bezpečnost smluvních práv převáděných pojistníků v rámci Evropy není
navrhovaným systémem významně znevýhodněna.
Zároveň poznamenávám, že převádění pojistníci v rámci Evropy v současné době požívají výhody Systému kompenzací
finančních služeb (dále jen „FSCS“), který může v některých případech poskytnout kompenzaci v případě platební
neschopnosti pojistitele. Po navrhovaném převodu budou tito převádění pojistníci v rámci Evropy, jejichž nároky vznikly
před datem převodu (ať už byly oznámeny či ne) nárok na ochranu FSCS podle ‚ ‚nástupnického ujednání‘ FCSC. Podle
předpokladů sepsaných v mé Právě o plánu, však převádění pojistníci v rámci Evropy, jejichž nároky vznikly po datu
převodu, nebudou mít nárok na krytí FSCS po navrhovaném plánu a je možné, že nebudou mít nárok ani na odškodění v
rámci žádného jiného systému pro odškodnění pojistníků. Ve své Zprávě o plánu jsem toto zohlednil. Navzdory tomu jsem
toho názoru, že převádění pojistníci v rámci Evropy nebudou navrhovaným plánem významně znevýhodněni.
3.8 Ostatní skutečnosti
Domnívám se, že navrhovaný plán nebude mít významný vliv na převáděné pojistníky v rámci Velké Británie a v rámci
Evropy v oblastech, jako jsou správa investic, nové obchodní strategie, management, administrativa, vyřizování pojistných
událostí, řídicí systémy, výše výdajů a oceňovací základy, co se týče toho, jak může ovlivnit bezpečnost smluvních práv
pojistníků a úroveň služeb jim poskytovaných.
Zároveň poznamenávám, že velmi malá část převáděných pojistníků v rámci Evropy, jejichž pojistné smlouvy byly
uzavřené společností AEL z britské provozovny do jiných zemí EHP nemají v součastné době právo zasílat stížnosti
finančnímu veřejnému ochránci práv („TFOS“). Po navrhovaném plánu tito převádění pojistníci v rámci Evropy nebudou
mít přístup k TFOS ohledně stížnost, které se týkají činů či zanedbání, ke kterým došlo po převodu a mimo Velkou Británii.
Lucemburský veřejný ochránce práv však takové spory ohledně těchto stížností vyslyší, nebo mohou být řešeny službami
pro řešení sporů v zemi, kde došlo k riziku. Ve své Zprávě o plánu jsem toto zohlednil. Navzdory tomu jsem toho názoru,
že převádění pojistníci v rámci Evropy nebudou navrhovaným plánem významně znevýhodněni.
Domnívám se také, že záležitosti, jako jsou náklady a daňové dopady navrhovaného plánu, nebudou mít významný vliv
na bezpečnost smluvních práv pojistníků.
Jsem přesvědčen, že navrhovaný materiál, který má být předložen pojistníkům, je vhodný a přístup společnosti AEL ke
komunikaci s pojistníky, včetně výjimek ze standardního komunikačního přístupu, je vhodný, adekvátní a přiměřený.
Externí zajištění společností AIG UK a AESA pokryje stejné závazky jako v rámci společnosti AEL a vyřizování pojistných
událostí bude prováděno stejným týmem, stejně kvalitně a na stejné úrovni, jako před zavedením navrhovaného plánu i po
jeho zavedení. Proto se domnívám, že převod nebude mít významný vliv na externí zajišťovatele společnosti AEL.
Zpráva o plánu je založena na finančních informacích společnosti AEL z 30. listopadu 2016 a finančních prognóz, které
jsou založené na konkrétních účetních uzávěrkách z 28. února 2017. Zpráva o plánu nezohledňuje vývoj po těchto datech,
pokud to není ve Zprávě o plánu vysloveně napsáno.
Na základě aktualizovaných informacích o financích vrchnímu soudu předložím doplňující zprávu, v níž označím
významné problémy, které se vyskytly mezi datem Zprávy o plánu a konečného jednání vrchního soudu.
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3.9 Další otázky
a) Proč je tato restrukturalizace nezbytná?
V červnu roku 2016 Velká Británie odhlasovala opuštění Evropské unie (dále jen „EU“) (dále jen „brexit“). Vláda Velké
Británie zahájila formální proces vyjednávání podmínek vystoupení Velké Británie z Evropské unie podle článku 50
Lisabonské smlouvy v březnu 2017. Proces vyjednávání bude nejspíše trvat alespoň dva roky.
Provoz společnosti AIG v Evropě je v současnosti strukturován tak, že společnost AEL sídlí ve Velké Británii a má síť
poboček v EHP a Švýcarsku. Je pravděpodobné, že tato struktura nebude po brexitu možná.
Před odchodem Velké Británie z EU se společnost AIG rozhodla restrukturalizovat svůj provoz v Evropě. Společnost AIG
má v úmyslu vytvořit ze stávající pojišťovny AEL dvě samostatné podskupiny. Jedna bude mít sídlo ve Velké Británii a v jejím
rámci bude existovat společnost AIG UK, druhá bude mít sídlo v Lucemburku a v jejím rámci bude existovat společnost
AESA.
b) Jaký by byl dopad na pojistníky, pokud by se restrukturalizace nerealizovala?
Pokud by navrhovaný plán neexistoval a pokud by Velká Británie ztratila svá práva na přeshraniční činnost, nastaly by
vážné obavy ohledně schopnosti společnosti AEL dosáhnout na regulatorní kapitálové požadavky, vypořádání se s nároky
v souladu s regulačními pravidly, poskytování služeb stávajícím pojistníkům sídlícím v EHP a obnovy smluv pocházejících z
EHP.
c) Kdo zaplatí nároky pojistníků podle navrhovaného plánu?
Podle navrhovaného plánu zaplatí nároky převáděných pojistníků v rámci Velké Británie společnost AIG UK a nároky
převáděných pojistníků v rámci Evropy zaplatí společnost AESA. Bývalí zaměstnanci společnosti AEL budou po
navrhovaném plánu nadále vyřizovat nároky za společnost AIG UK a AESA.
d) Bude mít navrhovaný plán dopad na vnější zajištění společnosti AEL?
Společnost AEL požádá vrchní soud, aby vydal doplňkové rozhodnutí, které umožní společnostem AIG UK a AESA
zachovat si výhodu vnějšího zajištění v rozsahu, v jakém pokrývá jakoukoli část pojistných smluv společnosti AEL, které jsou
podle navrhovaného plánu převáděny. V případě, že vrchní soud toto rozhodnutí nevydá, pravděpodobně to mé závěry
nezmění.
e) Jak získám více informací?
Kopie Zprávy o plánu je k dispozici ke stažení na adrese www.aig.com/brexit. Je také možné o ni požádat níže uvedené
právní zástupce.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
Londýn, EC4Y 1HS
Velká Británie
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4. PRÁVNÍ OZNÁMENÍ

VRCHNÍHO SOUDU
CR-2017-009373
PODNIKOVÉ A HOSPODÁŘSKÉ SOUDY
ANGLIE A WALESU
OBCHODNÍ SOUD (ChD)

V ZÁLEŽITOSTI
SPOLEČNOSTÍ AIG EUROPE LIMITED
A
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED
A
AIG EUROPE SA
A
V ZÁLEŽITOSTI
ZÁKONA O FINANČNÍCH SLUŽBÁCH A TRZÍCH Z ROKU 2000
OZNÁMENÍ
TÍMTO SE OZNAMUJE, že dne 5. března 2018 společnost AIG Europe Limited (dále jen „převodce“) a společnost
American International Group UK Limited (dále jen „britský nabyvatel“) a společnost AIG Europe SA (dále jen
„evropský nabyvatel“) podali žádost (dále jen „žádost“) vrchnímu soudu, podnikovému a hospodářskému soudu,
obchodnímu soudu v Londýně (dále jen „soud“) podle odst. 1 článku 107 zákona o finančních službách a trzích z roku
2000 (v platném znění) (dále jen „FSMA“) o rozhodnutí:
1. podle oddílu 111 zákona FSMA, kterým se schvaluje plán převodu pojišťovací činnosti (dále jen „plán“) pro:
(a) převod určité pojišťovací činnosti vykonávané převodcem na britského nabyvatele (dále jen „převedení
britského podniku“) v souladu s podmínkami rozhodnutí a aniž by bylo zapotřebí dalšího právního aktu
nebo nástroje; a
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(b) krátce po převedení britského podniku převod veškerých zbývajících pojišťovacích činností vykonávaných
převodcem na evropského nabyvatele (dále jen „převedení podniku v EHP“) podle plánované
přeshraniční fúze prostřednictvím převzetí převodce evropským nabyvatelem podle nařízení o
společnostech (přeshraničních fúzích) z roku 2007 (dále jen SI 2007/2974) (dále jen „fúze“) a v
souladu s podmínkami rozhodnutí; a
2. stanovení doplňkových ustanovení v souvislosti s plánem podle článků 112 a 112A zákona FSMA.
Následující dokumenty jsou k dispozici zdarma a lze je stáhnout na adrese www.aig.com/brexit :
•
•
•
•

Kopie zprávy o podmínkách plánu sestaveného v souladu s článkem 109 zákona FSMA nezávislým odborníkem
(Steve Mathews ze společnosti Willis Towers Watson), jehož jmenování bylo schváleno Finančním regulačním
úřadem (Prudential Regulation Authority) (dále jen „Zpráva o plánu“);
plné znění plánu;
Příručka o plánu (která shrnuje podmínky plánu a Zprávu o plánu); a
dokument uvádějící otázky a odpovědi týkající se plánu.

Podklady a veškeré aktualizace týkající se plánu budou pro vaši potřebu zveřejněny na této webové stránce. Bezplatné
kopie kteréhokoliv z těchto dokumentů si můžete vyžádat také písemně nebo telefonicky od převodce, a to pomocí níže
uvedených kontaktních údajů.
Žádost bude projednána dne 18. října 2018 soudcem soudu Lorda kancléře vrchního soudu na adrese
The Rolls Building, Fetter Lane, Londýn, EC4A 1NL, Velká Británie.
Současně bude projednána obdobná žádost týkající se fúze. V případě schválení soudem bude navrženo, aby plán i fúze
vstoupily v platnost
dne 1. prosince 2018.
Každá osoba, která prohlásí, že může být realizací plánu nepříznivě ovlivněna, má právo zúčastnit
se projednání a vyjádřit svůj názor buď osobně, nebo prostřednictvím právního zástupce.
Každá osoba, která prohlásí, že může být realizací plánu nepříznivě ovlivněna, ale nemá v úmyslu zúčastnit se projednání,
se může k plánu vyjádřit telefonicky nebo písemně níže uvedeným právním zástupcům nebo převodci prostřednictvím
kontaktních údajů, které jsou uvedeny níže.
Od každé osoby, která má v úmyslu se zúčastnit projednání nebo se vyjádřit telefonicky nebo písemně, se vyžaduje
(ale osoba k tomu není povinna) oznámit své námitky co nejdříve a nejlépe nejpozději pět dní před projednáváním
žádosti dne 18. října 2018 níže uvedeným právním zástupcům nebo převodci prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou
uvedeny níže.
Pokud soud plán schválí, bude následovat převod:
1. všech smluv, majetku, aktiv a závazků vztahujících se k převedení britského podniku na britského nabyvatele
v souladu s podmínkami rozhodnutí, a
2. všech smluv, majetku, aktiv a závazků vztahujících se k převedení podniku v EHP na evropského nabyvatele v
rámci fúze a v souladu s podmínkami rozhodnutí,
v každém případě bez ohledu na to, že by jinak byla některá osoba oprávněna ukončit, pozměnit, nabýt nebo nárokovat
zájem nebo právo, nebo zacházet se zájmem nebo právem tak, jako by byl ukončen nebo upraven v souvislosti s tím.
Každé takové právo bude uplatnitelné pouze v rozsahu, v jakém to umožní rozhodnutí soudu.
6. dubna 2018
Kontaktní adresa převodce:
The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn EC3M 4AB, Velká Británie

11

Kontaktní údaje převodce:
Telefonní číslo:
ZEMĚ PŮVODU
Spojené státy americké
Malta
Lichtenštejnsko
Řecko
Rumunsko
Chorvatsko
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Island, Itálie, Irsko, Lotyšsko,
Litva, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko,
Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království

BEZPLATNÉ TELEFONNÍ ČÍSLO
8336454339
80062519
0800110061
0080044142187
0800400986
0800988961
00800 244 244 29

Telefonní linky fungují od 9:00 do 17:00 od pondělí do pátku (s výjimkou státních svátků).
Poštovní adresa: AIG Brexit Team, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn EC3M 4AB, Velká Británie
E-mail: aigbrexit@aig.com
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
Londýn
EC4Y 1HS
Velká Británie
K rukám: 153385.0064 (GHFS)
Právní zástupci převodce
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