RESTRUKTURALIZACE AIG V DŮSLEDKU BREXITU
Společnost AIG Europe SA se sídlem 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Lucemburk,
Lucemburské velkovévodství (od 1. prosince 2018 (dále jen „Den účinnosti“) bude sídlo společnosti AIG
Europe SA umístěno na adrese 35D Avenue J. F. Kennedy, L-1855, Lucemburk, Lucemburské
velkovévodství), zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č. B218806 (dále a výše jen „AIG
Europe SA”) tímto oznamuje, že v reakci na rozhodnutí Velké Británie vystoupit z Evropské unie (známé jako
„Brexit“), společnost AIG Europe Limited se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn EC3M
4AB, Velká Británie, reg. č.: 1486260 (dále jen „AIG Europe Limited”), vykonávající pojišťovací činnost na
území České republiky prostřednictvím své organizační složky AIG Europe Limited, organizační složka
pro Českou republiku, se sídlem Praha - Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, identifikační číslo: 242
32 777, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 75864 (dále jen
„Organizační složka”), přistoupí k reorganizaci, jejímž cílem je zajistit, aby i po Brexitu měla co nejvhodnější
strukturu pro poskytování svých služeb zákazníkům a osobám uplatňujícím nárok jak ve Velké Británii, tak
v ostatních evropských státech.
Co se změnilo?
Ke Dni účinnosti převede společnost AIG Europe Limited svou pojišťovací činnost ve Velké Británii na svou
novou britskou pojišťovnu, American International Group UK Limited a pojišťovací činnost v Evropě na
společnost AIG Europe SA, svou novou evropsku pojišťovnu založenou v Lucembursku (dále jen
„Reorganizace“).
Reorganizace se uskuteční na základě plánu kombinovaného převodu pojišťovací činnosti podle Části VII
britského zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) a
přeshraniční fúze podle platných britských a lucemburských předpisů implementujících evropská pravidla pro
uskutečňování přeshraničních fúzí společností s ručením omezeným. Reorganizace byla předmětem
nezbytných právních a regulačních souhlasů, včetně schválení ze strany a) britských regulačních orgánů
(Finanční regulační úřad - Prudential Regulation Authority a Úřad pro finanční etiku - Financial Conduct
Authority), b) lucemburského regulátora pojišťovací činnosti (Commissariat aux Assurances) a c) Vrchního
soudu pro Anglii a Wales (High Court of England and Wales) 25. října 2018.
Ode Dne účinnosti dojde ke zrušení Organizační složky a jejímu výmazu z obchodního rejstříku a společnost
AIG Europe SA bude oprávněna vykonávat v České republice pojišťovací činnost na základě svobody
poskytování služeb na vnitřním trhu EU.
Co to znamená pro Vás
Reorganizace nebude mít žádný dopad na pojistné krytí poskytované na základě aktuálních pojistných smluv
ani na způsob, jakým jsou smlouvy spravovány. Závazky společnosti AIG Europe Limited vůči jejím
pojistníkům i ostatním dotčeným osobám se následkem Reorganizace nijak nezmění.
Současné pojistné smlouvy, které společnost AIG Europe Limited uzavřela prostřednictvím Organizační
složky, spravuje od 1. května 2017 společnost Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem
Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 044 85 297, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 77229 (dále jen „Colonnade Insurance S.A.,
organizační složka”).
Pokud jste pojistníkem podléhajícím Reorganizaci, máte právo Vaší stávající smlouvu ukončit písemnou
výpovědí doručenou společnosti Colonnade Insurance S.A., organizační složka, na adresu: Na Pankráci
1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, a to ve lhůtě jednoho (1) měsíce od obdržení Vašeho
individuálního oznámení. Rozhodnete-li se pojistnou smlouvu vypovědět, zanikne pojistná ochrana do 8 dnů
od okamžiku obdržení Vaší výpovědi; do té doby pro Vás budou platit práva a povinnosti vyplývající z Vaší
pojistné smlouvy.
Budete-li mít k Reorganizaci jakékoli dotazy, kontaktujte prosím společnost AIG obvyklým postupem.

