
Bästa/bäste:

DETTA BREV OCH TILLHÖRANDE BILAGOR ÄR VIKTIGA – LÄS DEM NOGGRANT

Vi skriver till er i er egenskap av en strategisk affärspartner som distribuerar försäkringslösningar meddelade av AIG Europe 
Limited (AEL). Vi skriver för att förse er med viktig information om den föreslagna överlåtelsen av dina avtal med AEL och alla 
tillhörande försäkringar.

Aktuell status
Vi omstrukturerar AEL till följd av Storbritanniens beslut att lämna Europeiska unionen (EU) (allmänt känt som ”Brexit”). 
Omstruktureringen implementeras för att säkerställa vår möjlighet att fortsätta arbetet med att bedriva vår verksamhet och 
betjäna försäkringstagare i Storbritannien och övriga Europa efter Brexit. 

Som en del av omstruktureringen föreslår AEL att hela dess försäkringsverksamhet och tillhörande affärsavtal ska överlåtas till 
ett av två nya försäkringsbolag inom AIG-koncernen:

• American International Group UK Limited (AIG UK), som är registrerat i Storbritannien och auktoriserat av PRA och står 
under tillsyn av PRA och FCA (den Föreslagna Brittiska Överlåtelsen) och/eller 

• AIG Europe SA (AIG Europe), som är registrerat i Luxemburg och står under tillsyn av Luxemburgs 
försäkringstillsynsmyndighet (Commissariat aux Assurances) (den Föreslagna Europeiska Överlåtelsen). 

Både den Föreslagna Brittiska Överlåtelsen och den Föreslagna Europeiska Överlåtelsen (sammantaget den Föreslagna 
Överlåtelsen) är  villkorad av juridiska och  regulatoriska godkännanden vilket förklaras nedan. Om den Föreslagna 
Överlåtelsen godkänns förväntas den träda i kraft den 1 december 2018.

Den Föreslagna Överlåtelsen kommer inte att ha någon inverkan på ditt företags rättigheter och 
skyldigheter enligt dess avtal med AEL eller det sätt på vilket du distribuerar försäkringar å AEL:s 
vägnar. Den enda ändringen i dina villkor kommer att bli att AIG UK och/eller AIG Europe ersätter AEL 
som försäkringsgivare och avtalspart. 

Dina kunder förblir också opåverkade, eftersom den Föreslagna Överlåtelsen inte kommer att 
ha någon inverkan på det skydd som tillhandahålls genom deras nuvarande försäkringar, deras 
skyldigheter enligt sådana försäkringar eller det sätt på vilket försäkringar administreras. Våra 
skyldigheter gentemot försäkringstagare förändras inte, men deras försäkringar och/eller 
anspråk flyttas från AEL till AIG UK och/eller AIG Europe. Vissa försäkringstagares rätt att utnyttja 
Storbritanniens Financial Services Compensation Scheme (FSCS) och Financial Ombudsman Service 
(FOS) kan förändras och regelverket i Luxemburg istället för Storbritannien kommer att gälla för AIG 
Europe. Detta beskrivs mer detaljerat i dokumentet med frågor och svar som är bifogat med detta brev. 

AIG Europe Limited is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority (FRN number 
202628). AIG Europe Limited is registered in England: company number 1486260. Registered address: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB.



Nedan tillhandahåller vi information om hur den Föreslagna Överlåtelsen kommer att utföras, vilka skyddsmekanismer det 
finns för dig och dina kunder, var du kan hitta mer information samt de rättigheter du och dina kunder har. Vi rekommenderar 
att du läser den information som tillhandahålls i detta brev och dess bilagor noggrant, så att du kan överväga den 
Föreslagna Överlåtelsens konsekvenser för dig och dina kunder. 

Det kan också hända att vi behöver din hjälp med att säkerställa att denna underrättelse görs tillgänglig för dina kunder 
som har köpt våra försäkringar via ditt företag. I så fall har vi redan kontaktat ditt företag för att diskutera hur detta ska 
genomföras. 

Utöver vidarebefordran av denna underrättelse till de kunder som anges ovan behöver du inte vidta några ytterligare 
åtgärder med avseende på den Föreslagna Överlåtelsen, men om du är osäker på vad förslagen innebär, har fler frågor, 
behöver förtydliganden eller tror att du (eller dina kunder) kan påverkas negativt ställer vi gärna upp med ytterligare hjälp. 
Du (och dina kunder) har även rätt att ta upp invändningar med AEL och klaga hos domstolen (skriftligt eller personligt) så 
som beskrivs nedan.

Hur kommer den Föreslagna Överlåtelsen att genomföras?
Enligt den Föreslagna Brittiska Överlåtelsen ska AEL:s försäkringsverksamhet som är hänförlig till Storbritannien (dvs. 
försäkringar (i) relaterade till risk i Storbritannien och/eller något icke EES-land och (ii) som inte tecknats via en europeisk 
AEL-filial), såväl som denna verksamhets motsvarande tillgångar och skulder, överlåtas till AIG UK. Den Föreslagna Brittiska 
Överlåtelsen ska implementeras genom en plan för överlåtelse av försäkringsverksamhet enligt del VII i Financial Services 
and Markets Act 2000 (FSMA). 

Samtidigt som den Föreslagna Brittiska Överlåtelsen implementeras kommer hela den del av AEL:s försäkringsverksamhet 
som inte överlåts till AIG UK (dvs. försäkringsverksamhet som är hänförlig till Europa) och AEL:s återstående tillgångar och 
skulder att överlåtas till AIG Europe enligt den Föreslagna Europeiska Överlåtelsen. Den Föreslagna Europeiska Överlåtelsen 
ska implementeras genom en kombinerad plan för överlåtelse av försäkringsverksamhet enligt del VII i FSMA och ett 
gränsöverskridande fusionsförfarande enligt det europeiska direktivet om gränsöverskridande fusioner, (EU 2017/1132), 
vilket kommer att leda till att AEL fusioneras in i AIG Europe. 

Den Föreslagna Överlåtelsen skall genomföras som en del av en enskild domstolsprocess i Storbritannien som förutsätter 
att High Court i England och Wales (Domstolen) godkänner överlåtelserna och att en oberoende expert (vars utnämning 
har godkänts av PRA (den Oberoende Experten)) lämnar sitt utlåtande om överlåtelsernas sannolika effekt för 
försäkringstagare och andra berörda parter. Den Oberoende Experten har kommit fram till att den Föreslagna Överlåtelsen 
inte kommer att ha någon väsentlig negativ inverkan på försäkringstagare eller andra berörda parter. 

Du kan se en sammanfattning av den Oberoende Expertens rapport och den Föreslagna Överlåtelsen i den bifogade 
broschyren (Informationsbroschyren). Ytterligare information tillhandahålls även i dokumentet med frågor och svar. 
Detta innehåller information om varför AIG genomför den Föreslagna Överlåtelsen och vad den Föreslagna Överlåtelsen 
innebär för försäkringstagare om deras försäkringar är hänförliga till både den brittiska och den europeiska delen av 
AEL-försäkringsverksamheten (varvid deras försäkringar kommer att ”delas” mellan AIG UK och AIG Europe utan att 
försäkringsskyddet minskas. På samma sätt kan dina avtal också behöva delas upp om de är hänförliga till både den brittiska 
och den europeiska delen av AEL-försäkringsverksamheten).

Vilka skyddsmekanismer finns det för dig och dina kunder? 
Som en del av den Föreslagna Överlåtelsen skyddas ditt företags intressen och samtliga av våra försäkringstagares 
intressen genom en grundlig granskningsprocess som är utformad för att säkerställa att försäkringstagare, förmånstagare 
och andra berörda parter är tillbörligt underrättade och har rätt att få sina invändningar hörda av Domstolen. Denna 
granskningsprocess omfattar:

• utnämning av en Oberoende Expert som ska upprätta en rapport för Domstolen avseende den Föreslagna Överlåtelsens 
sannolika inverkan på försäkringstagare och andra berörda parter,

• möjlighet för dig (och dina kunder), försäkringstagare och andra berörda parter att göra invändningar eller framföra 
eventuella synpunkter med avseende på den Föreslagna Överlåtelsen, antingen till Domstolen eller till oss, varefter 
sådana synpunkter kommer att vidarebefordras till PRA, FCA, den Oberoende Experten och Domstolen,

• nära konsultation med PRA och FCA som också kommer att ge Domstolen en rapport angående den Föreslagna 
Överlåtelsen samt,

• godkännande av den Föreslagna Överlåtelsen från Domstolen.

Domstolen kommer endast att godkänna den Föreslagna Överlåtelsen om den med beaktande av alla omständigheter anser 
att det är lämpligt. Om den Föreslagna Överlåtelsen godkänns av Domstolen förväntas den träda i kraft den 1 december 
2018 och alla försäkringar och tillhörande affärsavtal kommer att överlåtas till AIG UK och/eller AIG Europe från och med 
detta datum. 



Vad bör du göra som nästa steg?
Bifogat med detta brev finns en Informationsbroschyr med ytterligare information om den Föreslagna Överlåtelsen och 
dokumentet med frågor och svar som vi rekommenderar att du läser noggrant. Informationsbroschyren innehåller:

• en sammanfattning av den Föreslagna Överlåtelsen,
• en sammanfattning av den Oberoende Expertens rapport och,
• underrättelse om den Föreslagna Överlåtelsen och ytterligare information om domstolsprövningen.

Du behöver inte vidta några andra åtgärder om du inte har några synpunkter på den Föreslagna 
Överlåtelsen eller om du inte vill invända mot den. 

Om du har synpunkter eller frågor avseende den Föreslagna Överlåtelsen och hur den kan påverka dig och dina kunder 
har du rätt att lämna in skriftliga framställningar till Domstolen eller bli hörd under den domstolsprocess där den Föreslagna 
Överlåtelsen ska prövas (personligen eller genom juridiskt ombud). Domstolsprövningen är inplanerad att äga rum den 
18 oktober 2018 i Rolls Buildings, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London EC4A 1NL, Storbritannien. 
Du kan även ta upp dessa synpunkter genom att skriva eller ringa till oss, varvid vi kommer att registrera synpunkterna och 
lämna över dem till PRA, FCA, den Oberoende Experten och Domstolen. Information om hur du kan kontakta oss anges 
nedan. 

Ytterligare information
Om du vill ha mer information eller kostnadsfria exemplar av dokumenten avseende den Föreslagna Överlåtelsen eller om 
du har några andra frågor om den Föreslagna Överlåtelsen kan du kontakta AIG på den särskilt avsedda hjälplinjen på 
00800 244 244 29, via e-post till aigbrexit@aig.com eller skriftligen till AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London 
EC3M 4AB, Storbritannien. Hjälplinjen kommer att vara öppen måndagar t.o.m. fredagar (utom allmänna helgdagar) kl. 
09.00–17.00. Alternativt kan du ladda ner exemplar av alla dokument avseende den Föreslagna Överlåtelsen, inklusive de 
fullständiga villkoren för den Föreslagna Överlåtelsen och den Oberoende Expertens rapport, från vår webbplats som har 
upprättats särskilt för den Föreslagna Överlåtelsen på www.aig.com/brexit (Webbplatsen för Överlåtelsen). Andra 
språkversioner är också tillgängliga på Webbplatsen för Överlåtelsen. Uppdateringar med avseende på den Föreslagna 
Överlåtelsen kommer  från tid till annan att anslås på  Webbplatsen för Överlåtelsen, inklusive eventuella ändringar av 
domstolsprövningens datum. 

Om din fråga eller synpunkt inte är relaterad till den Föreslagna Överlåtelsen, utan i stället handlar om normala 
försäkringsärenden eller andra ärenden ska du använda dina vanliga kontaktuppgifter för AIG. 

Överlåtelsen av försäkringar och tillhörande affärsavtal kommer att innebära att det företag i AIG-koncernen som 
ansvarar för behandling av uppgifter avseende dessa försäkringar och avtal 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. 

Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
 
 

 
 
Chris Newby 
Chief Operations Officer  
för och å AIG Europe Limiteds vägnar
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