
Kjære kunde,

DETTE BREVET MED  VEDLEGG ER VIKTIG – LES DEM NØYE

Vi skriver til deg fordi våre systemer viser at du er en strategisk partner som distribuerer forsikringsavtaler utstedt av AIG 
Europe Limited (AEL). Vi vil informere deg om viktige detaljer i forbindelse med den foreslåtte overføringen av din(e) 
kontrakt(er) med AEL og alle underliggende forsikringsavtaler.

Hva er det som skjer?
Vi restrukturerer AEL som følge av Storbritannias beslutning om å forlate Den europeiske union (EU) (ofte kalt «Brexit»). Vi 
implementerer restruktureringen for å sikre at vi fortsatt kan uttøve forretningsvirksomhet og betjene våre forsikringstakere i 
Storbritannia og over hele Europa etter Brexit. 

Som en del av restruktureringen foreslår AEL å overføre all forsikringsvirksomhet og kontrakter til et av to forsikringsselskaper i 
AIG-konsernet:

• American International Group UK Limited (AIG UK) som er stiftet i Storbritannia og regulert av PRA og kontrollert av 
PRA og FCA (Foreslått, Britisk overføring [Proposed UK Transfer]), og/eller 

• AIG Europe SA (AIG Europe) som er stiftet i Luxembourg og kontrollert av Luxembourgs kontrollorgan (Commissariat 
Assurances) (Foreslått, Europeisk overføring). 

Både den foreslåtte britiske overføringen og den foreslåtte europeiske overføringen (samlet den foreslåtte 
overføringen), er underlagt de nødvendige juridiske og tilsynsmessige godkjenningene, som forklart nærmere under. Hvis 
den godkjennes, vil den foreslåtte overføringen tre i kraft den 1. desember 2018.

Den foreslåtte overføringen kommer ikke til å få noen avgjørende innvirkning på substansen i ditt 
selskaps rettigheter og plikter i henhold til sin(e) kontrakt(er) med AEL eller måten du distribuerer 
forsikringsavtalene på vegne av AEL. Den eneste endringen i dine vilkår og bestemmelser kommer til å 
være at AIG UK og/eller AIG Europe erstatter AEL som assurandør og kontraktspart. 

Tilsvarende for dine kunder kommer den foreslåtte overføringen ikke til å påvirke dekningen som 
gis av de aktuelle forsikringsavtalene, deres plikter i henhold til slike forsikringsavtaler eller måten 
deres forsikringsavtaler blir administrert på. Våre plikter overfor forsikringstakerne kommer ikke 
til å endres, men deres forsikringsavtale og/eller krav kommer til å bli overført fra AEL til AIG UK 
og/eller AIG Europe. Enkelte forsikringstakeres berettigelse for adgang til Garantiordningene til 
Det britiske kredittilsynet [UK’s Financial Services Compensation Scheme] (FSCS) og Tjenesten til 
finansombudsmannen [Financial Ombudsman Service] (FOS) kan hende endres, og det luxembourgske, 
og ikke det britiske, regulatoriske rammeverk kommer til å gjelde for AIG Europe. Dette er beskrevet 
mer detaljert i dokumentet med ofte stilte spørsmål vedlagt dette brevet. 

Vi har gitt detaljer nedenfor om hvordan den foreslåtte overføringen kommer til å skje, hvilke sikkerhetstiltak som er i gang 
for deg og dine kunder, hvor du kan finne mer informasjon og rettighetene du og dine kunder har. Vi anbefaler deg å lese 
informasjonen gitt i dette brevet og vedleggene slik at du kan vurdere implikasjonene av den foreslåtte overføringen for deg 
og dine kunder. 
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Det kan hende vi kommer til å be om din assistanse for å sikre at denne meldingen blir gjort tilgjengelig for kunder som har 
kjøpt våre forsikringer gjennom ditt firma. Hvis dette er tilfelle, har vi allerede kontaktet ditt firma for å drøfte hvordan dette 
skal skje. 

Bortsett fra hva gjelder den fremtidige informasjonen til kundene nevnt foran, er det ikke nødvendig å iverksette andre tiltak 
relatert til den foreslåtte overføringen, men hvis du er usikker hva gjelder forslagene, har spørsmål, ønsker tydeliggjøring eller 
tror du (eller kundene dine) vil kunne bli negativt påvirket, vil vi kunne bistå deg ytterligere. Du (og kundene dine) har også 
rett til å fremme innsigelser for AEL og fremme sak for High Court (skriftlig eller personlig) som beskrevet nedenfor.

Hvordan vil den foreslåtte overføringen foregå?
I henhold til den foreslåtte britiske overføringen vil AELs britiske forsikringsvirksomhet (som er forsikring (i) knyttet til 
risiko i Storbritannia og/eller land utenfor EØS og (ii) som ikke er utstedt av en europeisk avdeling av AEL), i tillegg til 
virksomhetens tilhørende aktiva og passiva, overføres til AIG UK. Den foreslåtte britiske overføringen skal implementeres av 
en overføringsplan for forsikringsvirksomhet i samsvar med del VII av UK Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA). 

Samtidig som den foreslåtte britiske overføringen implementeres, vil hele AELs forsikringsvirksomhet som ikke overføres 
til AIG UK (altså den Europa-tilknyttede forsikringsvirksomheten) og de gjenværende aktiva og passiva tilhørende AEL, 
overføres til AIG Europe iht. den foreslåtte europeiske overføringen. Den foreslåtte europeiske overføringen vil implementeres 
gjennom en overføringsplan for den kombinerte forsikringsvirksomheten etter del VII av FSMA og en grenseoverskridende 
fusjoneringsprosess under det europeiske Cross Border Merger Directive (EU 2017/1132), som vil resultere i en fusjon av AEL 
til AIG Europe. 

Den foreslåtte overføringen kommer til å skje som én enkelt domstolprosess som krever at High Court of England and 
Wales (High Court) godkjenner overføringene, og at en uavhengig sakkyndig (hvis oppnevning er blitt godkjent av 
PRA (den uavhengige sakkyndige) kommer med sin oppfatning om den sannsynlige virkningen av overføringene 
for forsikringstakerne og andre interesserte parter. Den uavhengige sakkyndige har konkludert med at den foreslåtte 
overføringen ikke kommer til å ha noen vesentlig, negativ virkning for forsikringstakerne eller andre interesserte parter. 

Du finner en oppsummering av den uavhengige sakkyndiges rapport og den foreslåtte overføringen i vedlagte 
informasjon (kalt Informasjon med overføringsplanen). Mer informasjon finner du under”Spørsmål og Svar”. 
Den inneholder informasjon om hvorfor AIG foretar den foreslåtte overføringen og hva den foreslåtte overføringen betyr 
for forsikringstakerne hvis deres forsikringsavtale er relatert både til AELs britiske forsikringsvirksomhet og europeiske 
forsikringsvirksomhet (i hvilket tilfelle deres forsikringsavtale kommer til å bli «delt» mellom AIG UK og AIG Europe uten noen 
reduksjon i dekningen. Tilsvarende kan det hende din(e) kontrakt(er) blir delt på samme måte hvis den/de er relatert til AELs 
britiske og europeiske forsikringsvirksomhet).

Hvilke tiltak gjelder for deg og dine kunder? 
Som en del av den foreslåtte overføringen blir det ført tilsyn med ditt selskaps interesser og interessene til alle våre 
forsikringstakere ved en omfattende kontrollprosess utformet for å sikre at forsikringstakere, begunstigede og andre 
interesserte parter får egnet melding og får rett til å la innsigelser bli hørt av High Court. Denne prosessen omfatter:

• oppnevnelsen av en uavhengig sakkyndig for å lage en rapport for High Court om den sannsynlige virkningen av den 
foreslåtte overføringen for forsikringstakere og andre interesserte parter,

• muligheten for deg (og dine kunder), forsikringstakere og andre interesserte parter til å protestere eller fremme 
bekymringer i relasjon til den foreslåtte overføringen enten til High Court eller til oss, vil bli kommunisert til PRA, FCA, 
den uavhengige sakkyndige og High Court,

• nært samarbeid med PRA og FCA, som også vil utarbeide en rapport om den foreslåtte overføringen til High Court; og
• High Courts godkjenning av den foreslåtte overføringen.

High Court vil bare godkjenne den foreslåtte overføringen hvis den finner at den er tilfredsstillende under alle omstendigheter. 
Hvis den foreslåtte overføringen godkjennes av High Court, forventes dette å få virkning 1. desember 2018, og alle 
forsikringsavtaler og kontrakter kommer til å bli overført til AIG UK og/eller AIG Europe fra den datoen. 

Hva bør du gjøre nå?
Du finner vedlagt informasjon om overføringsplanen som inneholder mer informasjon om den foreslåtte overføringen og et 
dokument med “Spørsmål og svar” som vi oppfordrer deg til å lese grundig. Informasjon om overføringsplanen inneholder:

• et sammendrag av den foreslåtte overføringen;
• et sammendrag av den uavhengige sakkyndiges rapport, og
• varsel om den foreslåtte overføringen og ytterligere informasjon om høringen i High Court.

Hvis du ikke har bekymringer rundt den foreslåtte overføringen, eller hvis du ikke ønsker å motsi deg 
den, trenger du ikke å foreta noe mer. 



Men hvis du bekymrer deg om den foreslåtte overføringen og hvordan den vil kunne påvirke deg eller kundene dine, har 
du rett til å legge frem skriftlige innsigelser til High Court eller bli hørt i en High court høring for den foreslåtte overføringen 
(personlig eller ved juridisk representant). Høringen i High Court er planlagt for 18. oktober 2018, i Rolls Building, Royal 
Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL. Du kan også fremme disse bekymringene for oss, skriftlig 
eller på telefon, så vil vi registrere bekymringene dine og formidle disse til PRA, FCA, den uavhengige sakkyndige og High 
Court. Se nedenfor for informasjon om hvordan du kan kontakte oss. 

Ytterligere informasjon
Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kopier av dokumentene for den foreslåtte overføringen eller du har andre spørsmål, 
kan du kontakte AIG på telefon, 00800 244 244 29, ved å sende en e-post til aigbrexit@aig.com, eller ved å skrive til AIG 
Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB. Kundeservice er åpen mellom 09.00 og 17.00, mandag til fredag 
(unntatt offentlige helligdager). Alternativt kan kopier av alle dokumenter relatert til den foreslåtte overføringen, herunder 
alle bestemmelsene i den foreslåtte overføringen og den uavhengige sakkyndiges rapport lastes ned fra vårt nettsted for den 
foreslåtte overføringen www.aig.com/brexit (nettstedet for overføringsplanen). Andre språk er også tilgjengelige på 
nettstedet for overføringsplanen. Oppdateringer om den foreslåtte overføringen vil bli lagt ut på nettstedet for overføringen 
fortløpende, inkludert eventuelle datoendringer for høringen i High Court. 

Hvis din forespørsel ikke er relatert til den foreslåtte overføringen, men er relatert til en forsikringsavtale eller andre saker, 
kontakt ditt lokale AIG kontor. 

Overføringen av forsikringsavtaler og støttende forretningskontrakter betyr at AIG-konsernet som kontrollerer behandlingen 
av informasjon relatert til disse forsikringsavtaler og kontraktene, kommer til å endres fra AEL til AIG UK og/eller AIG Europe. 
Vår bruk av informasjon kommer ellers til å forbli uendret, og vi kommer fortsatt til å verne den slik vi alltid har gjort. Du finner 
mer informasjon om hvordan AIG-konsernet bruker personlig informasjon ved å besøke www.aig.com/globalprivacy. 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
 

 
 
Chris Newby 
Chief Operations Officer  
på vegne av AIG Europe Limited
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