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DEL A – FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR I VÅR VERKSAMHET

1. Vilka förändringar görs i AIG:s verksamhet?
Din försäkring försäkras för närvarande av AIG Europe Limited (AEL), ett försäkringsbolag registrerat i Storbritannien 
(Storbritannien) som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority (PRA) och regleras av PRA och Financial 
Conduct Authority (FCA). Vi föreslår att överlåta hela AEL:s försäkringsverksamhet, inklusive din försäkring, till två nyligen 
auktoriserade försäkringsbolag inom AIG-koncernen (den Föreslagna Överlåtelsen). Det två nyligen auktoriserade 
försäkringsbolagen är American International Group UK Limited (AIG UK) och AIG Europe SA (AIG Europe). Se fråga 9 
och 10 för att få mer information om vilket av dessa företag din försäkring kommer att flyttas till. 

2. Varför genomför AIG den Föreslagna Överlåtelsen?
Den Föreslagna Överlåtelsen bildar en del av den omstrukturering som implementeras av AIG-koncernen som svar på de 
Brittiska medborgarnas beslut att lämna Europeiska unionen (EU) (allmänt känt som ”Brexit”). Brexit-processen kommer 
att leda till att Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019. Vi genomför den Föreslagna Överlåtelsen som en del av vår 
bredare omstrukturering för att säkerställa att vi kan fortsätta att betjäna våra befintliga försäkringstagare och teckna nya 
försäkringar i Europa efter Brexit.

3. Hur kommer den Föreslagna Överlåtelsen att utföras?
Den Föreslagna Överlåtelsen kommer att utföras genom en kombinerad överlåtelse av försäkringsverksamheten enligt del 
VII i Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) och en gränsöverskridande fusion enligt det europeiska direktivet 
om gränsöverskridande fusioner (Fusionen). Ytterligare information om den juridiska processen och resultatet av den 
Föreslagna Överlåtelsen och Fusionen framställs nedan i fråga 5, 6, 7 och 8

4. Behöver jag göra någonting?
Vi rekommenderar att du läser den information som tillhandahålls i detta dokument och (Informationsbroschyren)
noggrant, så att du kan överväga den Föreslagna Överlåtelsens konsekvenser. Du behöver dock inte vidta någon åtgärd 
i relation till den Föreslagna Överlåtelsen så länge du inte är osäker på förslagen, har fler frågor, vill ha ett förtydligande 
eller tror att du har påverkats negativt. Om du behöver mer information om hur du kan göra framställningar, ta upp 
problem eller ställa frågor med avseende på den Föreslagna Överlåtelsen bör du läsa fråga 26 och 40.

5. Vad är en överlåtelse av försäkringsverksamhet?
En överlåtelse av försäkringsverksamhet (benämns ibland en ”del VII-överlåtelse”) är en överlåtelse av 
försäkringsverksamhet enligt del VII i FSMA. Den är en process där en försäkringsgivares ansvarsskyldighet och 
motsvarande tillgångar överlåts till en annan försäkringsgivare. Den process som måste följas är strikt för att säkerställa 

Observera att vissa av dessa frågor och svar inte kommer att vara relevanta för alla mottagare. Vi vill betona följande 
avsnitt som särskilt relevanta för följande grupper:

Om du är: Relevanta frågor

Försäkringstagare eller 
innehavare av anspråk

Del A t.o.m. E är i huvudsak riktade mot försäkringstagare eller innehavare av anspråk, 
även om de ger en nyttig bakgrund för mäklare, återförsäkringsbolag och andra berörda 
parter

Mäklare Du kommer att uppskatta en genomgång av del A t.o.m. E för att bli medveten om vilken 
information kunder får och för att hjälpa dig att stödja dina kunder vid eventuella frågor.

Del F är särskilt utformad för mäklare.

Återförsäkringsbolag Alla frågor i del A t.o.m. E är relevanta för dig, även om du bör komma ihåg att 
alla hänvisningar till ”försäkringar” i dessa avsnitt avser fall där AEL är (åter)
försäkringsbolaget. 

Del G är särskilt utformad för AEL:s återförsäkringsbolag. 

Leverantörer, 
återförsäljare, 
distributörer eller 
annan affärspartner 
(andra berörda parter)

Del A t.o.m. E bör ge dig med nyttig bakgrundsinformation om vår 
omstruktureringstransaktion, även om frågor relaterade till behandlingen av försäkringar 
inte kommer att vara relevanta med mindre än att du är en försäkringstagare eller 
innehavare av ett anspråk. 

De H är särskilt utformad för andra motparter till AEL i icke-försäkringsrelaterade avtal.
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att försäkringstagarna är skyddade. Den Föreslagna Överlåtelsen kan endast träda i kraft om den sanktioneras av High 
Court för England och Wales (Domstolen). Under övervägandet av den Föreslagna Överlåtelsen kommer Domstolen 
att beakta synpunkter från PRA, FCA och den Oberoende Experten och eventuella invändningar från berörda parter som 
exempelvis försäkringstagare och återförsäkringsbolag.

6. Vad är en gränsöverskridande fusion?
En gränsöverskridande fusion omfattar fusion eller sammanslagning av två eller flera företag som är baserade i två eller 
flera medlemsstater i Europeiska samarbetsområdet (EES), så att det överlåtande företagets (i detta fall AEL) tillgångar 
och skulder enligt lag blir det övertagande företagets (i detta fall AIG Europe) tillgångar och skulder och det överlåtande 
företaget (AEL) blir upplöst. 

7. Vad är den juridiska processen för genomförandet av den Föreslagna Överlåtelsen och Fusionen?
Den Föreslagna Överlåtelsen och Fusionen består av ett antal steg. Enkelt uttryckt kan de sammanfattas på följande sätt 

• Steg 1 (Brittisk Överlåtelsen): AEL:s hela försäkringsverksamhet som är relaterad till Storbritannien kommer att 
överlåtas till AIG UK i enlighet med en överlåtelse av försäkringsverksamhet enligt del VII i FSMA.

• Steg 2 (Europeisk Överlåtelsen): AEL:s hela försäkringsverksamhet som är relaterad till Europa kommer att 
överlåtas till AIG Europe i enlighet med en överlåtelse av försäkringsverksamhet enligt del VII i FSMA och Fusionen.

• Steg 3 (upplösning): När den Europeiska Överlåtelsen har slutförts kommer AIG Europe att bli AEL:s efterträdare, 
varvid AEL blir upplöst enligt lag. 

Den Föreslagna Överlåtelsen är beroende av Fusionen och vice versa. Därför kommer den Föreslagna Överlåtelsen endast 
att äga rum om Fusionen godkänns och Fusionen kommer endast att äga rum om den Föreslagna Överlåtelsen godkänns. 

Så som behandlas i fråga 5 ovan och beskrivs mer detaljerat i del C nedan omfattar den Föreslagna Överlåtelsen och 
Fusionen ett domstolsförfarande i Storbritannien och ett krav på att underrätta försäkringstagare och andra berörda parter 
om överlåtelsen, så att de kan höras under den slutgiltiga domstolsprövningen.
 
Om de godkänns av Domstolen förväntas både den Föreslagna Överlåtelsen och Fusionen träda i kraft den 1 december 
2018 (”Slutförandedagen”). 

Eftersom Fusionen omfattar sammanslagningen av AEL till AIG Europe måste den Brittiska Överlåtelsen inträffa före 
Fusionen för att överlåta AEL:s Brittiska Försäkringsverksamhet till AIG UK. AEL skulle kunna överlåta sin europeiska 
försäkringsverksamhet till AIG Europe i enlighet med en överlåtelse av försäkringsverksamhet enligt del VII i FSMA utan 
att genomföra Fusionen, men det skulle avlägsna behovet av den bBittiska Överlåtelsen. Genomförandet av Fusionen har 
dock vissa strukturmässiga fördelar för AIG-koncernen som den vill dra fördel av.

8. Vad blir resultatet av den Föreslagna Överlåtelsen?
En översikt över de viktigaste villkoren för den Föreslagna Överlåtelsen framställs i Informationsbroschyren. Enkelt uttryckt 
kommer resultatet av den Föreslagna Överlåtelsen att bli att AEL:s rättigheter och skyldigheter enligt de försäkringar som 
flyttas kommer att överlåtas, utan förändring, antingen till AIG UK eller AIG Europe. Alla rättigheter eller skyldigheter du 
har gentemot försäkringsgivaren enligt sådana försäkringar kommer att förbli oförändrade, men efter den Föreslagna 
Överlåtelsen kommer de i stället att utövas mot eller stå i skuld till antingen AIG UK eller AIG Europe. Detta innebär att: 

• annat än med avseende på dina rättigheter att utnyttja Financial Services Compensation Scheme och rätten att 
hänvisa tvister till Financial Ombudsman Service, som kommer att förändras för vissa innehavare av europeiska 
försäkringar (mer detaljer finns i fråga 9, 10 och 19 t.o.m. 21 nedan), kommer du även fortsättningsvis att ha samma 
rättigheter, förmåner och skyldigheter och vara föremål för samma villkor med avseende på din försäkring. Det 
gäller dock med undantag för att AIG UK (för den Brittiska Verksamheten) och AIG Europe (för den Europeiska 
Verksamheten) kommer att ersätta AEL som försäkringsgivare. Det kommer inte att förekomma några andra 
förändringar av dina försäkringsvillkor,

• alla förfaranden (vare sig nuvarande, framtida, väntande, hotande eller annat) som omfattar AEL kommer att 
återupptas eller fortsättas av eller mot AIG UK (för den Brittiska Verksamheten) eller AIG Europe (för den Europeiska 
Verksamheten) i stället för AEL och AIG UK eller AIG Europe (som tillämpligt) kommer att få rätt till alla försvar, 
anspråk, motkrav och rättigheter till kompensation som AEL skulle haft i och

• alla domstolsbeslut eller skadestånd som inte fullgjorts fullständigt före Slutförandedagen kommer ej längre att vara 
genomförbara av eller mot AEL, utan kommer att bli genomförbara av eller mot:

 o AIG UK för den Brittiska Verksamheten och
 o AIG Europe för den Europeiska Verksamheten. 

Se fråga 9 och 10 för att få mer information om vilket av dessa företag din försäkring kommer att flyttas till.
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9. Hur kommer jag att veta vart min försäkring flyttas på Slutförandedagen?
Allmänt sett gäller att om din försäkring täcker risker i Storbritannien och/eller något land utanför EES och inte 
tillhandahölls av en europeisk AEL-filial kommer du att anses vara en Brittisk Försäkringstagare, varvid din försäkring 
kommer att överlåtas till AIG UK (Brittisk Försäkring). Alla andra försäkringar kommer att anses vara europeiska 
försäkringar och överlåtas till AIG Europe (Europeisk Försäkring). Om din försäkring täcker både Brittiska och 
Europeiska risker och inte tecknades av en europeisk AEL-filial kommer du att vara försäkringstagare hos både AIG UK 
och AIG Europe (Delad Försäkring). I syfte att illustrera vart din försäkring kommer att flyttas på Slutförandedagen (och 
hjälpa dig att fastställa din försäkrings ”riskplats”) har vi sammanställt ett flödesschema för försäkringstagare (se bilaga 
1). Om du har frågor om hur din försäkring kommer att hanteras kan du kontakta oss på det särskilda hjälptelefonnumret, 
skriva till oss eller skicka e-post till oss. Kontaktuppgifterna är tillgängliga i fråga 40 nedan.

10. Vad händer om min försäkring täcker både Brittiska och Europeiska risker?
Så som beskrivs i fråga 9 gäller att om din försäkring täcker både Brittiska och Europeiska risker och inte tecknades av en 
europeisk AEL-filial kommer din försäkring att delas mellan AIG UK och AIG Europe, varvid du är försäkringstagare hos 
båda företagen. 

Innehavet av en Delad Försäkring kommer inte att påverka villkoren för din befintliga försäkring som gäller i sin helhet 
(kollektivt) mot både AIG UK och AIG Europe. Detta innebär att annat än med avseende på dina rättigheter att utnyttja 
Financial Services Compensation Scheme och rätten att hänvisa tvister till Financial Ombudsman Service, som kommer 
att förändras med avseende på Europeiska Försäkringar (mer detaljer finns i fråga 19 till 21 nedan), kommer du även 
fortsättningsvis att ha samma rättigheter, förmåner och skyldigheter och vara föremål för samma villkor med avseende 
på din försäkring (inklusive alla tillämpliga försäkringsbegränsningar) som tidigare. Den enda ändringen i dina 
försäkringsvillkor kommer att vara att AIG UK och AIG Europe ersätter AEL som försäkringsgivare (för Brittiska respektive 
Europeiska risker).

11. Var är AIG UK baserat?
AIG UK är registrerat i Storbritannien och kommer att bedriva sin verksamhet på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, 
London (samma huvudkontor i London där AEL är beläget). AIG UK kommer att vara auktoriserat av PRA och regleras 
av PRA och FCA. AIG UK är ett företag inom AIG-koncernen och kommer att bedrivas som AIG-koncernens nya Brittiska 
Försäkringsbolag och erbjuda försäkringsprodukter och -lösningar på samma sätt som AEL har gjort hittills. Samma team 
kommer att fortsätta arbetet med försäljning av försäkringar och hantering av ersättningsanspråk och våra kontaktuppgifter 
förblir oförändrade. 

12. Var är AIG Europe baserat?
AIG Europe är registrerat i Luxemburg och kommer att bedriva sin verksamhet från huvudkontoret på 10b Rue des 
Merovingiens, Bertrange, L-8070, Luxemburg. AIG Europe är auktoriserat av Luxemburgs finansminister och föremål 
för tillsyn från Commissariat aux Assurances (CAA). AIG Europe är ett företag inom AIG-koncernen och kommer att 
bedrivas som AIG-koncernens nya europeiska försäkringsbolag och erbjuda försäkringsprodukter och -lösningar över den 
europeiska kontinenten på samma sätt som AEL har gjort hittills. Samma team kommer att fortsätta arbetet med försäljning 
av försäkringar och hantering av ersättningsanspråk och våra kontaktuppgifter förblir oförändrade.

13. Varför valde AIG Luxemburg för sitt nya europeiska huvudkontor?
AIG:s beslut att lägga sitt nya europeiska huvudkontor i Luxemburg fattades på grund av ett antal skäl efter en grundlig 
genomgång av möjliga platser. Huvuddelen av de affärer som ska göras via AIG Europe kommer att ske på den 
europeiska kontinenten och Luxemburgs geografiska läge placerar oss i mitten av våra marknader. Luxemburg är en 
grundande medlem av EU, har stabil ekonomi och en erfaren och respekterad försäkringstillsynsmyndighet och är en 
central punkt för finanstjänster. På samma sätt som gäller för AEL idag kommer AIG Europe att regleras av det ramverk som 
upprättas genom Solvens II, så som implementerat i Luxemburg, som ger försäkringstagare grundligt skydd.. 

14. Jag är inte baserad i Storbritannien – påverkas jag av den Föreslagna Överlåtelsen?
Ja. Den Föreslagna Överlåtelsen är relaterad till samtliga försäkringar som har tecknats av AEL (inklusive dess försäkringar 
i Storbritannien, EES och övriga världen). Om Domstolen godkänner den Föreslagna Överlåtelsen kommer dess beslut att 
vara bindande för alla försäkringstagare enligt engelsk lag och erkännas i alla andra EES-jurisdiktioner.
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DEL B – VILKA SKYDDSMEKANISMER FINNS DET I DEN FÖRESLAGNA 
ÖVERLÅTELSEPROCESSEN? 

15. Vilka skyddsmekanismer finns det i den föreslagna överlåtelseprocessen?
Det juridiska och reglerande ramverk som är relaterat till den Föreslagna Överlåtelsen är bland annat avsett att säkerställa 
att försäkringstagares intressen skyddas och att säkerheten och förmånen för samtliga av AEL:s försäkringstagargrupper 
inte drabbas av väsentlig negativ inverkan. Som en del av den Föreslagna Överlåtelsen kommer dina och samtliga av våra 
försäkringstagares intressen att tillvaratas genom en granskningsprocess som omfattar: 

• utnämning av en Oberoende Expert som ska producera en rapport för Domstolen avseende den Föreslagna 
Överlåtelsens sannolika inverkan på försäkringstagare,

• möjlighet för dig och andra försäkringstagare och berörda parter att invända eller ta upp eventuella farhågor 
med avseende på den Föreslagna Överlåtelsen, antingen med Domstolen eller med oss, varefter sådana farhågor 
kommer att meddelas PRA, FCA, den Oberoende Experten och Domstolen, 

• nära konsultation med PRA och FCA som även kommer att ge Domstolen en rapport om den Föreslagna 
Överlåtelsen, 

• godkännande av den Föreslagna Överlåtelsen från Domstolen 

Domstolen kommer endast att godkänna den Föreslagna Överlåtelsen om den anser att det är lämpligt under alla 
omständigheter. Domstolen kommer att ta hänsyn till den Oberoende Expertens åsikter, eventuella farhågor eller 
framställningar från försäkringstagare som påverkas av den Föreslagna Överlåtelsen samt PRA:s och FCA:s utlåtanden. 

De relevanta nationella tillsynsmyndigheterna för försäkringar i EES-länder där AEL har tecknat försäkringar kommer att 
informeras om den Föreslagna Överlåtelsen som en del av den juridiska och reglerande godkännandeprocessen.

16. Vad är en Oberoende Expert, vem är det och vilken roll har han?
Den Oberoende Experten är en försäkringsexpert som sammanställer en rapport för Domstolen avseende den Föreslagna 
Överlåtelsens sannolika inverkan på försäkringstagare. Den Oberoende Experten måste vara oberoende av AEL, AIG UK 
och AIG Europe såväl som PRA och FCA. 

Steve Mathews från Willis Towers Watson, en ledamot av Institute and Faculty of Actuaries, har utnämnts som Oberoende 
Expert för den Föreslagna Överlåtelsen. Hans utnämning har godkänts av PRA i samråd med FCA. 

Den Oberoende Experten granskar villkoren för den Föreslagna Överlåtelsen. Hans rapport är opartisk och baseras på en 
genomgående granskning av förslagen och AEL:s, AIG UK:s och AIG Europes verksamheter.

17. Vad förklarar den Oberoende Expertens rapport?
En översikt över den Oberoende Expertens rapport ingår i Informationsbroschyren. Den Oberoende Experten har kommit 
fram till att:

• försäkringstagare inte kommer att drabbas av någon väsentlig negativ inverkan av den Föreslagna Överlåtelsen och
• den Föreslagna Överlåtelsen inte kommer att ha betydande inverkan på säkerheten för försäkringstagares 

avtalsmässiga rättigheter eller de servicenivåer som tillhandahålls försäkringstagare. 

Den Oberoende Experten har, i avsnitt 10 i denna rapport, också övervägt förändringen av det regelverk som gäller för 
försäkringsgivaren och har kommit fram till att försäkringstagare enligt hans åsikt inte kommer att drabbas av någon väsentlig 
negativ inverkan. Vi har också övervägt detta och vi håller med om den Oberoende Expertens slutledning. 

Fråga 40 innehåller detaljerad information om hur du kan skaffa ett exemplar av den Oberoende Expertens fullständiga rapport. 

18. Vad kommer likviditets- och kapitaltäckningskraven på AIG UK och AIG Europe att vara?
Europeiska unionen (EU) har tagit fram likviditetskrav för försäkringsbolag (kallas ”Solvens II”) med målsättningen att 
harmoniera EU:s försäkringsrelaterade förordningar och förbättra skyddet för konsumenter. Direktivet implementerades 
den 1 januari 2016 och gäller för alla försäkrings- och återförsäkringsbolag som är registrerade i EU. Därför gäller det för 
närvarande för AEL och det kommer att gälla för AIG Europe och AIG UK omedelbart efter den Föreslagna Överlåtelsen. 
Efter Brexit kan Storbritannien eventuellt anta andra likviditetskrav som i så fall kommer att gälla för AIG UK. På detta stadium 
finns det dock ingenting som tyder på att Storbritannien kommer att anta likviditetsregler som skiljer sig från Solvens II.
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19. Vad är Financial Services Compensation Scheme (FSCS) och kommer den Föreslagna Överlåtelsen 
att påverka min förmåga att utnyttja FSCS?
FSCS är ett lagstadgat system i Storbritannien som finansieras av medlemmarna i den Brittiska branschen för finanstjänster 
och tillhandahåller ekonomisk ersättning för kvalificerade försäkringstagare i händelse av att ett försäkringsbolag 
som är auktoriserat av PRA eller FCA blir insolvent. AEL-försäkringstagare som uppfyller de tillämpliga reglernas 
kvalificeringsvillkor har för närvarande tillgång till FSCS.

Den Föreslagna Överlåtelsen kan innebära att du förlorar ditt skydd enligt FSCS med avseende på din befintliga 
försäkring. Detta kommer att bero på om din försäkring är en Brittisk Försäkring, en europeisk försäkring eller en delad 
försäkring, så som förklaras nedan: 

• Om du har en Brittisk Försäkring (som flyttas till AIG UK) kommer FSCS även i fortsättningen att täcka alla anspråk 
inom ramen för försäkringen efter den Föreslagna Överlåtelsen. 

• Om du har en Europeisk Försäkring (som flyttas till AIG Europe) kommer FSCS att täcka alla anspråk inom ramen för 
försäkringen som uppstår före den Föreslagna Överlåtelsen, men FSCS kommer inte att täcka några anspråk som 
uppstår efter den Föreslagna Överlåtelsen. Ytterligare information om förlust av FSCS-skyddet finns i fråga 20.

• Om du har en Delad Försäkring kommer FSCS även i fortsättningen att täcka alla skadefall inom ramen för den del 
av försäkringen som flyttas till AIG UK efter den Föreslagna Överlåtelsen. FSCS kommer inte att täcka några anspråk 
som uppstår inom ramen för den Europeiska delen av försäkringen efter den Föreslagna Överlåtelsen. Ytterligare 
information om förlust av FSCS-skyddet finns i fråga 20. 

Ytterligare information om planer för ersättning från försäkringar finns i den Oberoende Expertens rapport (se fråga 40 för 
att ta reda på hur du kan skaffa ett exemplar av rapporten). 

20. Vilken inverkan kommer förlusten av FSCS-skyddet att ha på försäkringstagare med Europeiska 
Försäkringar?
FSCS (beskrivs i fråga 19) tillhandahåller ekonomisk ersättning för kvalificerade försäkringstagare i händelse av att ett 
Brittiskt Försäkringsbolag blir insolvent. Luxemburg, där AIG Europe är registrerat, har ingen lagstadgad plan för ersättning, 
men det finns dock regler (baserade på principer som liknar de Brittiska) som är avsedda att skydda försäkringstagare i 
händelse av att ett försäkringsbolag i Luxemburg blir insolvent. Dessa regler är avsedda att begränsa försäkringstagares 
behov att söka ersättning från en plan i likhet med FSCS, men de tillhandahåller inte samma typ av skydd som FSCS. 
Dessutom kan försäkringstagare med Europeiska Försäkringar som tecknades via lokala filialer i vissa europeiska länder ha 
tillgång till ett nationellt ersättningssystem i sina länder.

Den Oberoende Experten har fastställt att försäkringstagare med europeiska försäkringar inte kommer att drabbas av 
någon väsentlig negativ inverkan av den Föreslagna Överlåtelsen, trots förlusten av FSCS-skyddet. I rapporten har den 
Oberoende Experten dessutom fastslagit att risken för att AIG Europe skulle bli insolvent efter den Föreslagna Överlåtelsen 
är mycket liten. Ytterligare information om försäkringstagares säkerhet efter den Föreslagna Överlåtelsen, inklusive 
överväganden om alternativa upplägg för den Föreslagna Överlåtelsen, finns i den Oberoende Expertens rapport. 

21. Vad är Financial Ombudsman Service (Storbritanniens Ombudsman) och kommer den Föreslagna 
Överlåtelsen att påverka min förmåga att utnyttja Storbritanniens Ombudsman?
Storbritanniens Ombudsman tillhandahåller en kostnadsfri, oberoende tjänst för enskilda personer, för att lösa tvister 
med eller klagomål avseende försäkringsgivare som utfärdar eller administrerar försäkringar inom Storbritannien. AEL-
försäkringstagare som uppfyller de tillämpliga reglernas kvalificeringsvillkor har för närvarande tillgång till Storbritanniens 
Ombudsman. Storbritanniens Ombudsman kan utfärda beslut som är bindande för försäkringsbolag. 

Den Föreslagna Överlåtelsen kan påverka din rätt att hänvisa tvister eller klagomål till Storbritanniens Ombudsman med 
avseende på din befintliga försäkring. Detta kommer att bero på om din försäkring efter den Föreslagna Överlåtelsen är en 
Brittisk, en Europeisk eller en Delad Försäkring, så som förklaras nedan: 

• Om du har en Brittisk Försäkring kommer du att ha fortsatt tillgång till Storbritanniens Ombudsman med avseende på 
din försäkring.

• Om du har en Europeisk Försäkring har du för närvarande endast tillgång till Storbritanniens ombudsman 
om din försäkring utfärdas av AIG i Storbritannien till en försäkringstagare i övriga EES eller av AIG i EES till 
en försäkringstagare i Storbritannien på gränsöverskridande basis. Efter överlåtelsen gäller att om du är en 
försäkringstagare i Storbritannien och din försäkring har utfärdats av en europeisk AEL-filial på gränsöverskridande 
basis kommer du att bibehålla tillgången till Storbritanniens Ombudsman med avseende på din befintliga försäkring. 
Alla sådana försäkringstagare kommer också att ha kostnadsfri tillgång till National Consumer Ombudsman 
Service of Luxembourg (NCOSL), Luxembourg Insurance Mediator (LIM) och Luxemburgs tillsynsmyndighet för 
försäkring, ”CAA”, som bland annat arbetar med att ta emot och undersöka klagomål från försäkringstagare och 
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andra berörda parter (NCOSL, LIM och CAA benämns sammantaget Lux Ombudsman Regime). Även om 
metoderna hos Lux Ombudsman Regime skiljer sig från Storbritanniens Ombudsman (enligt Lux Ombudsman Regime 
är det exempelvis inte möjligt att ålägga försäkringsgivaren bindande beslut) är båda utformade för att ta emot och 
lösa försäkringstagares tvister. Dessutom gäller att om du har en Europeisk Försäkring kommer din rätt att utnyttja 
en befintlig ombudsmannatjänst i det land där du är bosatt inte att påverkas av den Föreslagna Överlåtelsen. Den 
Oberoende Experten har bland annat övervägt denna punkt och fastställt att försäkringstagare med Europeiska 
Försäkringar inte kommer att drabbas av någon väsentlig negativ inverkan av den Föreslagna Överlåtelsen.

• Om du har en Europeisk Försäkring som utfärdades från Storbritannien till EES på gränsöverskridande basis kommer 
du, även om din försäkring flyttas till AIG Europe, att ha fortsatt tillgång till Storbritanniens Ombudsman med 
avseende på aktiviteter som följer med från (eller uteblivna aktiviteter) Storbritannien före överlåtelsen med avseende 
på din försäkring. Om din försäkring, efter överlåtelsen, ligger hos AIG Europe i EES kommer du inte att ha tillgång till 
Storbritanniens Ombudsman med avseende på dess hantering, utan i stället får du fri tillgång till NCOSL och LIM och 
den befintliga tillgången till den tillämpliga medlingstjänsten i varje återstående EES-land förblir opåverkad.

• Om du har en Delad Försäkring kommer du att ha fortsatt tillgång till Storbritanniens Ombudsman med avseende på 
den Brittiska delen av din försäkring. Du kommer att ha tillgång till både Storbritanniens Ombudsman (för aktiviteter 
som följer med från Storbritannien med avseende på din försäkring) och Lux Ombudsman Regime med avseende på 
den europeiska delen av din försäkring. 

Ytterligare information om ombudsmannatjänster finns i den Oberoende Expertens rapport (se fråga 40 för att ta reda på 
hur du kan skaffa ett exemplar av rapporten). 

22. Granskar FCA och PRA den Föreslagna Överlåtelsen?
Ja. Både PRA och FCA har rätt att göra skriftliga och muntliga framställningar till Domstolen, inklusive rätt att förse 
Domstolen med rapporter som förklarar deras respektive synpunkter på den Föreslagna Överlåtelsen och som Domstolen 
kommer att ta hänsyn till när den fattar sitt beslut om huruvida villkoren för den Föreslagna Överlåtelsen är rättvisa eller ej 
och om försäkringstagarnas intressen är skyddade. Den granskning som utförs av FCA och PRA ska inte ersätta kundernas 
ansvar för att överväga hur de kan påverkas av den Föreslagna Överlåtelsen. Det slutliga beslutet om att tillåta den 
Föreslagna Överlåtelsen ligger hos Domstolen.
 

DEL C – GODKÄNNANDEPROCESSEN

23. När och var ska domstolsprövningen för övervägande av den Föreslagna Överlåtelsen äga rum?
Domstolsprövningen för övervägande och, om den anses vara lämplig i alla omständigheter, godkännande av den 
Föreslagna Överlåtelsen är planerad att äga rum i London den 18 oktober 2018. Domstolsprövningen kommer att 
hållas i Rolls-byggnaden på 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL. Alla som vill delta under prövningen bör 
kontrollera vår webbplats på www.aig.com/brexit (planens webbplats) som kommer att uppdateras om prövningens 
datum ändras. Besök webbplatsen regelbundet för att se eventuella uppdateringar.

24. Vad kommer att hända under domstolsprövningen?
Domstolen kommer att besluta om den Föreslagna Överlåtelsen ska godkännas. Juridiska ombud för AEL kommer att 
förklara förslagen, de underrättelser som har gjorts och eventuella svar som har inkommit från försäkringstagare och andra 
berörda parter. 

Innan Domstolen fattar sitt beslut om godkännande av den Föreslagna Överlåtelsen kommer den att överväga den 
Oberoende Expertens, PRA:s och FCA:s synpunkter och eventuella svar som har inkommit från försäkringstagare och andra 
berörda parter. Vid beslutsfattandet kommer Domstolen att ta hänsyn till om någon försäkringstagares intressen drabbas 
av väsentlig negativ inverkan av den Föreslagna Överlåtelsen. Domstolen kommer att få vägledning från den Oberoende 
Expertens och PRA:s och FCA:s synpunkter. 

Domstolen kommer dessutom att överväga Fusionen tillsammans med sitt övervägande av den Föreslagna Överlåtelsen. 
Fusionen omfattar juridiska formaliteter som är åtskilda från del VII-processen och om Domstolen kommer till slutsatsen att 
Fusionens parter (dvs. AIG och AIG Europe) har uppfyllt relevanta formkrav kommer Domstolen att utfärda ett intyg som 
bekräftar detta. Efter mottagande av detta intyg kan parterna göra en ansökan enligt Luxemburgs lag om att Fusionen ska 
träda i kraft. Både Fusionen och den Föreslagna Överlåtelsen förväntas träda i kraft den 1 december 2018.

25. Kan jag rösta om den Föreslagna Överlåtelsen?
Det finns inga omröstningsprocedurer i samband med en överlåtelse av försäkringsverksamhet och du behöver inte vidta 
några åtgärder avseende den Föreslagna Överlåtelsen. Om den Föreslagna Överlåtelsen godkänns av Domstolen kommer 
alla berörda försäkringar att överlåtas automatiskt till AIG UK och/eller AIG Europe. Du har dock rätt att invända mot den 
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Föreslagna Överlåtelsen och få dina invändningar hörda av Domstolen. Fråga 26 innehåller information om vad du ska 
göra om du vill invända.

26. Hur kan jag invända mot den Föreslagna Överlåtelsen, ta upp eventuella bekymmer eller göra 
framställningar?
Om du har kommentarer eller frågor eller anser att du eventuellt kan påverkas negativt av den Föreslagna Överlåtelsen 
kan du ringa vårt särskilda hjälptelefonnummer som anges i tabellen i bilaga 2, så att vi kan hjälpa dig. Hjälplinjen kommer 
att vara öppen måndagar t.o.m. fredagar (utom allmänna helgdagar) kl. 09.00–17.00. Vi kommer att registrera dina 
synpunkter och förmedla dem till PRA, FCA och den Oberoende Experten och Domstolen. Som alternativ kan du skriva till 
oss på AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, Storbritannien eller skicka e-post till aigbrexit@aig.com
Oavsett om du kontaktar oss först eller ej har du rätt att:

• Göra skriftliga framställningar och/eller besöka domstolsprövningen.
• Anvisa ett juridiskt ombud att besöka domstolsprövningen och göra framställningar å dina vägnar 

Även om du inte behöver kontakta oss innan du utövar dina rättigheter som beskrivs ovan ber vi att du ändå gör det så 
att vi får möjlighet att förstå och diskutera eventuella problem direkt med dig. Underrätta oss därför så snart som möjligt 
genom att skriva till oss på ovanstående adress eller skicka e-post till aigbrexit@aig.com och helst ej senare än fem dagar 
före domstolsprövningen som är planerad att äga rum den 18 oktober 2018. Vi kommer att förmedla alla mottagna 
framställningar till PRA, FCA och den Oberoende Experten och Domstolen.

27. När kommer den Föreslagna Överlåtelsen att äga rum och hur kommer jag att veta att den har 
gått igenom?
Om den Föreslagna Överlåtelsen godkänns av Domstolen kommer vi att anslå ett tillkännagivande på planens webbplats 
omedelbart efter domstolsprövningen den 18 oktober 2018. Om den Föreslagna Överlåtelsen godkänns av Domstolen 
förväntas den träda i kraft den 1 december 2018 (”Slutförandedagen”). Om det sker några ändringar i tidsschemat 
kommer sådana ändringar att anges på planens webbplats.
 
Ett meddelande kommer även att publiceras i en dagstidning med täckning över hela Europa för att underrätta 
försäkringstagare om att den Föreslagna Överlåtelsen har godkänts.

28. Vem kommer att betala för den Föreslagna Överlåtelsen?
Alla kostnader och utgifter som uppkommer i samband med den Föreslagna Överlåtelsen, inklusive den Oberoende 
Expertens arvode, advokatarvoden och PRA:s och FCA:s avgifter, kommer att betalas av AEL.

DEL D – VAD INNEBÄR DETTA FÖR ADMINISTRATIONEN AV MIN 
FÖRSÄKRING?

29. Kommer ändringen av försäkringsbolag att påverka förnyelse av min försäkring eller den 
försäkring jag köper nu?
Om du tecknar en ny försäkring eller förnyar din befintliga försäkring före Slutförandedagen (förväntas vara den 1 
december 2018) kommer försäkringen fortfarande att tillhandahållas av AEL. Om du bibehåller, förnyar eller köper din 
försäkring på eller efter Slutförandedagen kommer försäkringen att tillhandahållas av AIG UK och/eller AIG Europe, 
beroende på om du har en Brittisk Försäkring, Europeisk Försäkring eller Delad Försäkring (ytterligare information om vilken 
av AIG UK och/eller AIG Europe som kommer att vara din försäkringsgivare finns i fråga 9 och 10).

30. Kommer den Föreslagna Överlåtelsen att leda till någon ändring av det försäkringsskydd jag har 
med min försäkring?
Nej, det försäkringsskydd vi ger dig förändras inte som resultat av den Föreslagna Överlåtelsen. Det faktum att 
försäkringsbolaget ändras påverkar inga delar av det aktuella försäkringsskydd som du har köpt och det har ej heller 
någon inverkan på din möjlighet att göra ett anspråk. Din nuvarande försäkring fortsätter att gälla efter den Föreslagna 
Överlåtelsen.

31. Kommer ni att utfärda min aktuella försäkring på nytt eller ge mig en ny försäkring?
Nej, vi kommer inte att göra några ändringar i dina aktuella försäkringsbrev eller utfärda några nya försäkringsbrev. Du 
fortsätter att vara försäkrad och behöver inte vidta några åtgärder. 

32. Är min mäklare medveten om dessa ändringar (om tillämpligt)?
Ja, vi har i tillämpliga fall informerat våra försäkringsmäklare och ombud om förändringarna. De känner till att den 
Föreslagna Överlåtelsen inte medför några ändringar i affärsrelationen med dem eller med dig. 
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33. Ska ytterligare premier betalas för min befintliga försäkring som resultat av den Föreslagna 
Överlåtelsen?
Nej, den Föreslagna Överlåtelsen som sådan leder inte till någon ändring av de premier som ska betalas för din befintliga 
försäkring.

34. Jag betalar min premie genom autogiro. Måste jag upprätta ett nytt autogiroavtal? 
Om du betalar oss automatiskt via ditt bankkonto kommer denna ändring inte att påverka betalningsschemat eller 
-processen och du blir ej heller ombedd att upprätta ett nytt betalningsavtal. Den enda synliga ändringen är att om 
företagets namn anges på ditt kontoutdrag kommer det att uppdateras så att det återspeglar den nya försäkringsgivaren: 

• AIG UK om du har en Brittisk Försäkring och
• AIG Europe om du har en Europeisk Försäkring.

35. Kommer samma personer att arbeta med min försäkring?
Ja, alla kontaktuppgifter och telefonnummer till kundtjänst förblir desamma.

36. Ändringen av försäkringsbolag förväntas träda i kraft den 1 december 2018. Kommer detta att bli 
mitt nya förnyelsedatum?
Nej, förnyelsedatumet för din försäkring förblir samma som tidigare

37. Kommer den Föreslagna Överlåtelsen att påverka några anspråk som jag har gjort eller min 
förmåga att göra anspråk i framtiden?
Nej, det kommer inte att ske någon förändring av den nuvarande hanteringen av skadefall eller processen för utbetalning 
av anspråk. Meddelanden om anspråk måste göras enligt försäkringsvillkoren.

38. Vad händer om jag har ett anspråk enligt min försäkring som inte har accepterats eller som är 
föremål för en juridisk tvist?
Det nuvarande metoderna kommer inte att förändras. Meddelanden om anspråk ska göras enligt försäkringsvillkoren. 
Överlåtelsen leder inte till någon förändring av processen för hantering av försäkringstagares anspråk eller processen för 
utbetalning av anspråk.

Efter Slutförandedagen kommer alla väntande, aktuella eller framtida förfaranden av eller mot AEL att tas upp av eller mot 
AIG UK och/eller AIG Europe (så som tillämpligt).

39. Kommer överlåtelsen att påverka behandlingen av uppgifter avseende mitt avtal och/eller 
anspråk?
Överlåtelsen av dina avtal och/eller anspråk kommer att innebära att det AIG-företag som ansvarar för behandling av 
uppgifter (kallas normalt den registeransvarige) ändras från AEL till AIG UK och/eller AIG Europe. Därutöver förblir vår 
användning av uppgifter oförändrad och vi kommer även i fortsättningen att skydda dem så som vi alltid har gjort. Du kan 
se mer information om hur AIG-koncernen använder personuppgifter på www.aig.com/globalprivacy.

DEL E – YTTERLIGARE INFORMATION

40. Var kan jag få reda på mer information?
Vi har lagt in information i Informationsbroschyren för att hjälpa dig förstå den Föreslagna Överlåtelsen. Du kan också 
se mer information på planens webbplats där du hittar de fullständiga villkoren för den Föreslagna Överlåtelsen och den 
Oberoende Expertens fullständiga rapport. 

Du kan dessutom beställa kostnadsfria exemplar av dokumenten för den Föreslagna Överlåtelsen via planens webbplats 
eller genom att kontakta oss på ett av de sätt som beskrivs nedan. Du kan ringa vårt särskilda hjälpnummer genom att 
använda ett av de landsspecifika nummer som anges i bilaga 2 till detta dokument. Som alternativ kan du skriva till oss på 
AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, Storbritannien eller skicka e-post till aigbrexit@aig.com. Vi 
kommer att registrera dina synpunkter och förmedla dem till PRA, FCA, den Oberoende Experten och Domstolen. 

Alla framtida uppdateringar med avseende på den Föreslagna Överlåtelsen kommer att anslås på planens webbplats, 
inklusive eventuella ändringar av domstolsprövningens datum och en kopia på eventuella tilläggsrapporter som kan 
sammanställas av den Oberoende Experten. Besök webbplatsen regelbundet för att se eventuella uppdateringar.
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Vi förstår att du eventuellt har ytterligare frågor eller synpunkter. Våra kontaktuppgifter ändras inte som resultat av den 
Föreslagna Överlåtelsen, så därför kan du fortsätta att kommunicera med din vanliga AIG-kontakt eller, om tillämpligt, via 
din mäklare med frågor avseende din befintliga försäkring.

41. Varför har jag fått fler än ett brev och informationspaket?
Om du har fler än en försäkring hos AEL eller om din försäkring täcker både Brittiska och Europeiska risker kan det hända 
att du har fått fler än ett informationspaket. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta medför. 

42. Jag är inte längre en försäkringstagare. Varför är detta relevant för mig?
Villkoren för vissa av de försäkringar som utfärdas av AEL kan medge anspråk flera år efter att försäkringen har löpt ut. 
Beroende på villkoren för din försäkring kan du fortfarande ha rätt att göra ett anspråk inom ramen fören sådan försäkring. 
Efter den Föreslagna Överlåtelsen kommer sådana anspråk att hanteras av AIG UK och/eller AIG Europe, beroende på 
om du har en Brittisk Försäkring, Europeisk Försäkring eller Delad Försäkring (ytterligare information om vilken av AIG UK 
och/eller AIG Europe som kommer att hantera dina anspråk finns i fråga 9 och 10).

43. Vad ska jag göra om jag vill säga upp min försäkring på grund av att om jag känner mig 
besvärad av ändringen?
Alla nuvarande rättigheter att säga upp din försäkring förblir opåverkade av den Föreslagna Överlåtelsen.

44. Vad händer om den Föreslagna Överlåtelsen inte blir godkänd?
Om den Föreslagna Överlåtelsen inte godkänns av Domstolen kommer din försäkring inte att flyttas enligt den Föreslagna 
Överlåtelsen. Om den Föreslagna Överlåtelsen inte godkänns kommer vi att uppdatera planens webbplats med ytterligare 
information och därför föreslår vi att du besöker den då och då för att se om det finns några uppdateringar.

45. Vad kommer AIG att göra om det uppstår övergångsarrangemang för Brexit?
Vi övervakar utvecklingen på det politiska området noggrant och vi överväger denna utveckling om den ger en säkrare 
tidslinje och struktur för Storbritanniens framtida relation till Europa. Hittills har vi inte sett någon utveckling som motiverar en 
ändring av våra omstruktureringsplaner och den Föreslagna Överlåtelsen. Vår prioritet är att säkerställa att vi kan fortsätta 
att betjäna våra befintliga försäkringstagare och teckna nya försäkringar i Europa efter Brexit. 

46. Varför genomför AIG sin Brexit-omstrukturering på detta sätt? 
AIG UK och AIG Europe har genomfört detaljerad due diligence med avseende på sin Brexit-omstrukturering, inklusive 
avseende mekanismen för omstruktureringen och verksamhetsmodellen med två nya försäkringsbolag (dvs. AIG UK och AIG 
Europe) i Storbritannien respektive Luxemburg för att betjäna våra försäkringstagare. Vi är säkra på att vårt förslag är bäst 
lämpat för att säkerställa kontinuitet för våra befintliga försäkringstagare och teckna nya försäkringar i Europa efter Brexit.

DEL F – FRÅGOR SPECIFIKA FÖR MÄKLARE

47. Vilka är era tidsfrister för att ha ett kapitaliserat försäkringsbolag etablerat i Europa som kan 
teckna affärer etablerade i EES och kan betala ut anspråk till kunders Europeiska Verksamheter?
AIG Europe licensierades i början av 2018. Bolaget kommer att kunna ta emot den Europeiska Verksamheten som en 
del av den europeiska överlåtelsen den 1 december 2018 och som en del av detta kommer det att få det kapital som 
behövs för att bedriva den Europeiska Verksamheten. Vi förväntar oss att AIG Europe ska börja teckna nya och förnyade 
försäkringar och betjäna befintliga försäkringar med början på samma datum. För våra försäkringstagare innebär 
det att övergången till den nya europeiska försäkringsgivaren kommer att vara sömlös, där samma grupper bedriver 
verksamheten i filialerna som idag.

48. Hur kommer ni att hantera multinationella kunders behov i denna process?
Våra multinationella kunder behöver inte vidta några åtgärder för att säkerställa kontinuerligt försäkringsskydd. Som resultat 
av vårt omfattande filialnätverk över Europa ger Brexit AIG en möjlighet att utöka sin ledande ställning som leverantör 
av heltäckande multinationella program för att tillgodose kunders behov över hela världen, inklusive i Storbritannien och 
övriga Europa. Våra noggrant övervägda planer kommer att hjälpa till att säkerställa att AIG fortsätter att positionera sig 
som en marknadsledare som är stark och väl förberedd oavsett vilken form Storbritanniens utträde ur EU slutligen antar. 
Om en multinationell kunds försäkring täcker både Brittiska och Europeiska risker kommer kundens försäkring att överlåtas 
så som beskrivs i fråga 9.

49. Kommer de nya företagen att ha kreditrating?
AIG Europe och AIG UK förväntas säkra kreditrating från minst ett av de fyra stora kreditbedömningsbyråerna: 
Standard and Poor’s, Moody’s, A.M. Best och Fitch. Dessa ratings förväntas vara minst likvärdiga med AEL:s 
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nuvarande kreditvärdighet som är: ”A+” från Standard and Poor’s, ”A” från AM Best och Fitch samt ”A2” från Moody’s. 
Kreditvärdighetsbedömningarna kommer att vara på plats innan AIG UK och AIG Europe börjar teckna försäkringar den 1 
december 2018.

50. Kommer ni att skriva till försäkringstagare?
Ja, försäkringstagare och berörda parter kommer att bli informerade om den Föreslagna Överlåtelsen i enlighet med 
Storbritanniens lagstadgade krav inom ramen för del VII av FSMA. Vi förväntar oss att detta kommunikationsinitiativ 
kommer att påbörjas i april 2018. Försäkringstagare kommer att få ett följebrev, fråga 1–46 i detta dokument och en 
Informationsbroschyr med ytterligare information om den Föreslagna Överlåtelsen. Informationsbroschyren kommer att 
innehålla: 

• en översikt över den Föreslagna Överlåtelsen,
• en översikt över den Oberoende Expertens rapport och
• ett formellt meddelande om den Föreslagna Överlåtelsen och ytterligare information om domstolsprövningen.

Försäkringstagare kommer att ha rätt att ta upp synpunkter eller invändningar avseende den Föreslagna Överlåtelsen, 
antingen skriftligen, på telefon eller vid domstolsprövningen, och vi kommer att registrera sådana synpunkter och föra dem 
vidare till PRA, FCA, den Oberoende Experten och Domstolen för lämpliga åtgärder (se fråga 26).

51. Förväntar ni er att mäklare ska stödja kommunikationsprocessen?
Vi förväntar oss i allmänhet att kunna skriva direkt till försäkringstagare, men det kan bli nödvändigt att arbeta med våra 
mäklare för att stödja processen, antingen för att identifiera saknade kontaktuppgifter för försäkringstagare eller för att 
stödja informationsprocessen som sådan. I sådana fall kommer vi att informera och kommunicera med sådana mäklare så 
som lämpligt. 

Det är möjligt att försäkringstagare kommer att vända sig direkt till mäklare med frågor om den Föreslagna Överlåtelsen. 
Detta dokument är utformat för att förse mäklare med tillräcklig information för att besvara försäkringstagares frågor, 
men vi har även upprättat en särskild hjälplinje för frågor. Om försäkringstagare har invändningar mot den Föreslagna 
Överlåtelsen ska du anvisa dem till den särskilda hjälplinjen (med de uppgifter som anges i bilaga 2), så att vi kan hantera 
och registrera deras synpunkter. 

52. Vad innebär detta för mitt avtal med AEL (och alla andra avtalade överenskommelser jag 
eventuellt har med AEL)?
Se fråga 61 och 62.
I tillägg till den överlåtelse av försäkringar som beskrivs i fråga 8 innebär den Föreslagna Överlåtelsen också överlåtelse 
av affärsavtal. Detta fungerar på ett sätt som liknar det som beskrivs för försäkringar i fråga 9 och 10. Om ditt avtal med 
AEL endast är relaterat till:

• AEL:s Brittiska Verksamhet kommer ditt avtal att överlåtas till AIG UK eller 
• AEL:s Europeiska Verksamhet kommer ditt avtal att överlåtas till AIG Europe

och alla andra villkor förblir oförändrade.

Om din avtalsrelation med AEL är relaterad till både den Brittiska och Europeiska Verksamheten kommer ditt avtal med AEL 
att delas över både AIG UK och AIG Europe, på så sätt att villkoren i din avtalsrelation kommer att gälla kollektivt mot de 
båda nya enheterna så att du inte hamnar i ett bättre eller sämre läge med avseende på dina avtalsvillkor som resultat av 
den Föreslagna Överlåtelsen. Se även fråga 62 för att få mer detaljerad information.

53. Har ni någon licensierad verksamhet i Europa som skulle kunna teckna och stå för affärer i 
händelse av att Storbritannien förlorar sina rättigheter till gränsöverskridande tjänster efter Brexit? 
Vårt nya europeiska försäkringsbolag med huvudkontor i Luxemburg (AIG Europe) kommer att kunna teckna och betjäna 
risker i EES (och kommer även att vara licensierat i olika jurisdiktioner utanför EES som Schweiz) och möjliggöra fortsatt 
problemfri drift av AIG:s verksamhet över EES och Schweiz när Storbritannien lämnar EU. 

AIG Europe licensierades i början av 2018 och dess filialer förväntas bli auktoriserade under andra kvartalet 2018, långt 
före Storbritanniens planerade utträde ur EU den 29 mars 2019. Det nya företaget kommer att ha en liknande filialstruktur i 
EES och Schweiz som AEL har idag.

54. Vad innebär detta för AIG i Storbritannien?
Efter den juridiska omstruktureringen kommer AIG att ha en enhet i Storbritannien (AIG UK) för brittiska affärer och en i 
Luxemburg (AIG Europe) med filialer i övriga Europa för affärer i övriga Europa. Vi vidtar dessa omstruktureringsåtgärder 
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för att säkerställa vår förmåga att hantera vilken form Brexit slutligen antar och alla juridiska och reglerande miljöer som 
skapas för försäkringsgivare som bedriver verksamhet i både Storbritannien och de övriga EES-länderna.

Storbritannien förblir AIG:s största verksamhet av alla europeiska länder och är en nyckelmarknad där vi avser att fortsätta 
att investera och växa. London kommer att förbli en viktig central plats för försäkringsaktiviteter och vi ser möjligheter i den 
Brittiska försäkringsmarknadens styrka.

55. Vad kommer uppdelningen av AEL:s verksamhet och tillgångar att vara (procentuellt uttryckt) 
mellan AIG Europe och AIG UK?
Denna information är tillgänglig i den Oberoende Expertens rapport. En översikt över den Oberoende Expertens rapport 
ingår i Informationsbroschyren som är tillgänglig på www.aig.com/brexit, tillsammans med den Oberoende Expertens 
fullständiga rapport.

56. Kommer AIG att har två olika ledningar – i Europa och Storbritannien?
De båda företagen AIG UK och AIG Europe kommer att ha egna bolagsstyrelser och ledningsstrukturer för att leda och 
administrera den relevanta juridiska enheten och varje enhet kommer att ha sin egen ledningsgrupp. Våra planer är dock 
utformade för att säkerställa att våra kunder och partner inte drabbas av några störningar som resultat av denna förändring.

57. Detta är en komplicerad omstruktureringsprocess. Kommer AIG Europe att kunna uppfylla sina 
affärsmässiga skyldigheter efter Brexit? 
Ja. Slutförandet av denna omstrukturering gör AIG starkare oavsett vilken form Brexit slutligen antar. Vi har betydande 
erfarenhet av att hantera denna typ av omstruktureringsprocess som involverar juridiska och reglerande procedurer som är 
utformade för att säkerställa att skyddet för försäkringstagare upprätthålls och vi ser fram emot fortlöpande engagemang 
med relevanta myndigheter under omstruktureringsperioden och därefter.

Vi har ett bra läge för att kunna säkerställa en smidig övergång för våra kunder, tack vare vårt omfattande filialnätverk 
över hela Europa. Detta innebär att vi till skillnad från andra försäkringsgivare redan har en väletablerad infrastruktur på 
alla viktiga europeiska marknader. 

58. Hur kommer de två nya försäkringsgivarnas ägandestruktur att fungera? 
Det befintliga Brittiska moderbolaget till AEL, AIG Holdings Europe Limited, kommer även fortsättningsvis att äga AIG 
UK. AIG Europe kommer att ägas via ett moderbolag i Luxemburg med namnet AIG Europe Holdings Sàrl. Båda dessa 
undergrupper kommer att ägas via samma breda koncernägandestruktur som idag, med American International Group, 
Inc. som yttersta moderbolag. 

DEL G – FRÅGOR SPECIFIKA FÖR ÅTERFÖRSÄKRINGSBOLAG

59. Hur hanteras Delade Försäkringar inom ramen för den Föreslagna Överlåtelsen och kommer 
detta att påverka AEL:s överlåtna återförsäkringsavtal?
Läs bilaga 1 för att få närmare information om vart en försäkring kommer att överlåtas på Slutförandedagen. Om AEL 
har överlåtit sina risker till dig som återförsäkringsbolag kommer resultatet av den Föreslagna Överlåtelsen att vara en 
överlåtelse av återförsäkringen på samma sätt som de bakomliggande försäkringar som den är relaterad till.

Om ditt företag utfärdade några återförsäkringsavtal som täcker Delade Försäkringar som har tecknats av AEL kommer 
försäkringsskyddet enligt sådana återförsäkringsavtal att delas på liknande sätt mellan AIG UK och AIG Europe för att 
återspegla den risk som överlåts till varje företag. Den Föreslagna Överlåtelsen, inklusive överlåtelsen av eventuella 
Delade Försäkringar, kommer inte att ha någon inverkan på ditt företags rättigheter och skyldigheter enligt ingångna 
återförsäkringsavtal eller på det sätt på vilket sådana avtal administreras. Den enda ändringen kommer att vara att AIG 
UK och/eller AIG Europe ersätter AEL som direktförsäkringsbolag. Villkoren för all överlåten återförsäkring som täcker 
Delade Försäkringar, inklusive om tillämpliga självrisker, ansvarsbegränsningar och alla andra avtalsvillkor, kommer även 
fortsättningsvis att i förhållande till AIG UK och AIG Europe, så att du inte hamnar i ett bättre eller sämre läge än före den 
Föreslagna Överlåtelsen. Ditt företag behöver inte göra mindre eller större betalningar efter den Föreslagna Överlåtelsen 
enligt något återförsäkringsavtal. 

Om ditt företag är part i något ingånget återförsäkringsavtal där vissa återförsäkrade försäkringar kommer att överlåtas till 
AIG UK, medan andra återförsäkrade försäkringar kommer att överlåtas till AIG Europe, kommer samma principer att gälla. 
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60. Vad händer med eventuella säkerhetsarrangemang som en återförsäkrare tillhandahåller AEL för 
dess skyldigheter inom ramen för ett återförsäkringsavtal?
Allmänt sett kommer behandlingen av eventuella säkerhetsarrangemang (exempelvis kreditbrev, panter, garantier och 
säkerhetsavtal) som ett återförsäkringsbolag tillhandahåller med avseende på dess skyldigheter inom ramen för ett 
återförsäkringsavtal att återspegla behandlingen av det återförsäkringsavtal som det är relaterat till, så som beskrivs i fråga 
59. Därför kommer säkerhetsarrangemang som tillhandahålls i förhållande till återförsäkringsavtal som överlåts till AIG 
Europe att överlåtas till AIG Europe och säkerhetsarrangemang som tillhandahålls i förhållande till återförsäkringsavtal som 
överlåts till AIG UK att överlåtas till AIG UK. Om den Föreslagna Överlåtelsen leder till att ett återförsäkringsavtal delas 
kommer den Föreslagna Överlåtelsen att göra vart och ett av AIG UK och AIG Europe till förmånstagare inom ramen för 
det relaterade säkerhetsarrangemanget , med det viktiga förbehållet att villkoren för ett sådant v säkerhetsarrangemang 
kommer att i förhållande till både AIG UK och AIG Europe.

Undantaget från detta är om säkerhetsarrangemanget är relaterat till globala försäkrings- eller riskfinansieringsprogram. 
Dessa är normalt fall där AEL överlåter till ett befintligt återförsäkringsbolag. Här kommer säkerhetsarrangemanget att 
överlåtas till det ”producerande kontoret” som är en del av den verksamhet som tog fram och hanterar det övergripande 
programmet. Detta innebär att om ditt program hanteras av AEL i Storbritannien kommer alla säkerhetsarrangemang i AEL:s 
namn att överlåtastill AIG UK som förmånstagare och om ditt program hanteras av en av AEL:s befintliga filialer kommer 
alla säkerhetsarrangemang på liknande sätt att överlåtas till AIG Europe som förmånstagare.

DEL H - ANDRA BERÖRDA PARTER (INKLUSIVE LEVERANTÖRER, 
ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER ELLER ANDRA AFFÄRSPARTNER)

61. Kommer mitt avtal med AEL eller en AEL-filial att förändras? 
Den Föreslagna Överlåtelsen kommer inte att ha någon inverkan på dina rättigheter enligt dina avtalsmässiga 
arrangemang med AEL, inklusive tjänstenivåavtal och/eller andra villkor. Om ditt avtal är tecknat med AEL kommer 
AIG-motparten att ändras till antingen AIG UK om ditt avtal uteslutande är relaterat till AEL:s Brittiska Verksamhet eller till 
AIG Europe om ditt avtal uteslutande är relaterat till en eller flera av AEL:s europeiska filialers verksamhet. Om ditt avtal är 
tecknat med en AEL-filial kommer AIG-motparten allmänt sett att ändras till en motsvarande AIG Europe-filial. 

62. Vad händer om mitt avtal är relaterat till både den Brittiska och den Europeiska AEL-
försäkringsverksamheten?
Om ditt avtal är relaterat till AEL:s försäkringsverksamheter i både Storbritannien och Europa kommer det att delas och 
dupliceras mellan AIG UK och AIG Europe. Villkoren för ditt avtal (inklusive, om tillämpligt, gränser, tjänstenivåer, 
betalningsvillkor, avgifter och andra ersättningstyper) fortsätter att gälla sammantaget gentemot både AIG UK och AIG 
Europe, så att du inte hamnar i ett bättre eller sämre läge än innan det datum den Föreslagna Överlåtelsen träder i kraft. 
Ditt företag behöver inte göra, och kommer ej heller att få, några större eller mindre betalningar enligt ditt avtal som resultat 
av den Föreslagna Överlåtelsen. 

63. Hur kommer jag att få betalt enligt mitt avtal i framtiden?
Det sätt på vilket du får betalt kommer inte att förändras, men du kommer att se att betalningarna görs av AIG UK och/
eller AIG Europe i stället för av AEL. 

64. Vad händer om mitt avtal är tecknat med American International Group, Inc. eller något annat 
AIG-koncernföretag, men omfattar varor eller tjänster som tillhandahålls av AEL?
Om du har ett avtal med American International Group, Inc. eller ett annat AIG-koncernföretag enligt vilket varor eller 
tjänster levereras till AEL, kommer ditt avtal inte att förändras som resultat av den Föreslagna Överlåtelsen utöver att sådana 
varor eller tjänster efter den Föreslagna Överlåtelsen kommer att levereras till AIG UK och/eller AIG Europe så som 
tillämpligt (eller båda om avtalet är relaterat till både Brittiska och Europeiska Verksamheter).

65. Jag är en affärspartner till AEL och jag har ett avtal som ger mig behörighet att sälja försäkringar 
till mina kunder i Europa å AEL:s vägnar. Kommer den Föreslagna Överlåtelsen att påverka mina 
kunder? 
Om dina kunder är försäkrade hos AEL kommer de att påverkas av den Föreslagna Överlåtelsen. Det kommer inte att 
ske någon inverkan på det försäkringsskydd sådana kunder har, men deras försäkringar kommer att överlåtas till AIG 
UK och/eller AIG Europe den 1 december 2018. Se fråga 8 t.o.m. 10 för att få mer information om vart sådana kunders 
försäkringar kommer att flyttas. Del A t.o.m. E ovan innehåller relevant information som hjälper försäkringstagare, inklusive 
de av dina kunder som har tecknat en AEL-försäkring, att förstå varför AEL genomför den Föreslagna Överlåtelsen, vilka 
skyddsmekanismer som tas fram samt den Föreslagna Överlåtelsens inverkan på dem. 
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66. Jag är en affärspartner till AEL. Kommer mina kunder att bli informerade om den Föreslagna 
Överlåtelsen? 
Vi har en juridisk skyldighet att informera alla försäkringstagare, inklusive de av dina kunder som har tecknat en 
AEL-försäkring, om den Föreslagna Överlåtelsen. Det kan hända att vi redan har kontaktat dig för att få hjälp med att 
underrätta sådana kunder. I annat fall kommer sådana kunder att få separat information om den Föreslagna Överlåtelsen 
(inklusive via reklam).
 
Om någon av dina kunder frågar dig om den Föreslagna Överlåtelsen kan du hänvisa dem till någon av de kontaktpunkter 
som anges i fråga 40.

67. Kommer det att förekomma några kostnader för mig eller mina kunder? 
Nej. Så som förklaras i fråga 28 ovan kommer alla kostnader och utgifter som uppstår i samband med den Föreslagna 
Överlåtelsen, inklusive den Oberoende Expertens arvode, advokatarvoden och PRA:s och FCA:s avgifter, att betalas av 
AEL. 

68. Vem kan jag kontakta för att få mer Information?
Om du har frågor om den Föreslagna Överlåtelsen kan du kontakta oss via någon av de kontaktpunkter som anges i fråga 
40 ovan. Du kan också se mer information på planens webbplats där du hittar de fullständiga villkoren för den Föreslagna 
Överlåtelsen och den Oberoende Expertens fullständiga rapport.

Om du har andra frågor om ditt avtal med AEL ska du fortsätta att tala med din vanliga kontaktperson hos AIG. Våra 
kontaktuppgifter kommer inte att ändras som resultat av den Föreslagna Överlåtelsen. 
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Bilaga 1 – Flödesschema för försäkringstagare för att fastställa vart 
försäkringen kommer att flyttas

Utfärdades din försäkring (eller en del därav) av AEL eller å AEL:s vägnar?

Utfärdades din försäkring av en AEL-filial i EES eller Schweiz eller å en sådan filials vägnar?

Ja 
Din försäkring är föremål för den Föreslagna Överlåtelsen

Ja 
Du har en europeisk försäkring. AIG Europe 
kommer att vara din försäkringsgivare efter 

den Föreslagna Överlåtelsen

Endast EES (utom 
Storbritannien) 

Du har en europeisk försäkring. 
AIG Europe kommer att vara 

din försäkringsgivare efter den 
Föreslagna Överlåtelsen

Endast Storbritannien 
och/eller icke EES 

Du har en Brittisk Försäkring. 
AIG UK kommer att vara din 
försäkringsgivare efter den 
Föreslagna Överlåtelsen

Din försäkring täcker risker som tillhör var och 
en av de två kategorierna 

(på de två närmaste rutorna till vänster) 
Du har en delad försäkring. AIG UK och AIG Europe 

kommer att vara din försäkringsgivare (för dina Brittiska 
respektive Europeiska Försäkringsrisker) efter den 

Föreslagna Överlåtelsen

Nej 
Var ligger risken?* 

Om du är ett försäkringsbolag ska du komma ihåg att återförsäkringar 
kommer att överlåtas till AIG UK oavsett var risken är belägen

Nej 
Din försäkring är inte föremål för den Föreslagna Överlåtelsen

FÖRKLARING:
* Riskens plats är beroende av att antal faktorer. Det nedanstående är en allmän (men inte uttömmande) översikt över dessa 

faktorer som är avsedda att ge dig vägledning:

1)  Om din försäkring avser en sak och dess innehåll (i den utsträckning innehållet täcks av samma försäkring) ligger din 
riskplats i allmänhet i det territorium där saken är belägen (eller normalt är belägen) på det datum då försäkringen 
tecknades.

2)  Om din försäkring avser ett fordon (flygplan, båtar och motorfordon) kan riskplatsen fastställas genom ett eller flera 
av följande kriterier: fordonets fysiska plats, plats där fordonet är registrerat eller den försäkrades bostadsort eller 
etablering.

3)  Om din försäkring avser andra risker (dvs. den är inte relaterad till en sak eller ett fordon) gäller att: (a) om du är 
en enskild person ligger din riskplats i allmänhet i det territorium där du har din bostad på det datum då försäkringen 
tecknades eller (b) om du är en företagsenhet ligger dina riskplatser på dina etableringsplatser på det datum då 
försäkringen tecknades. Om du är en företagsenhet och din försäkring täcker fler än en av dina etableringsplatser i olika 
territorier är det sannolikt att din försäkring har flera riskplatser.
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Bilaga 2 – Hjälptelefonnummer

URSPRUNGSLAND AVGIFTSFRITT TELEFONNUMMER
USA 8336454339

Malta 80062519

Liechtenstein 0800110061

Grekland 0080044142187

Rumänien 0800400986

Kroatien 0800988961

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, 
Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, 

Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, 
Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

00800 244 244 29
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