
Szanowni Państwo,

NINIEJSZE PISMO I ZAŁĄCZNIKI DO NIEGO SĄ BARDZO WAŻNE – PROSZĘ UWAŻNIE 
JE PRZECZYTAĆ.

Kontaktujemy się z Państwem, ponieważ według naszej dokumentacji Państwo lub podmiot z Państwa grupy 
współpracowaliście z AIG Europe Limited (AEL) albo działaliście w jej imieniu. Pragniemy przedstawić Państwu ważne 
informacje dotyczące proponowanego przeniesienia wspomnianej współpracy. 

Co się dzieje?
Przeprowadzamy restrukturyzację AEL w odpowiedzi na decyzję Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z Unii Europejskiej (określanej 
dalej skrótem UE) (co powszechnie nazywa się „Brexitem”). Restrukturyzację przeprowadzamy, aby zapewnić, że posiadamy 
strukturę najbardziej odpowiednią do obsługi posiadaczy polis w Wielkiej Brytanii i w całej Europie po Brexicie. 

Proponujemy przeniesienie całej naszej europejskiej działalności ubezpieczeniowej do AIG Europe SA (AIG Europe), 
innego towarzystwa ubezpieczeniowego w strukturach Grupy AIG (Proponowane przeniesienie). AIG Europe została 
założona w Luksemburgu i zatwierdzona przez Ministra Finansów Luksemburga i podlega nadzorowi komisji Commissariat 
aux Assurances. Proponowane przeniesienie podlega wymogowi uzyskania niezbędnych zgód prawnych i regulacyjnych. 
W przypadku zatwierdzenia Proponowanego przeniesienia oczekuje się, że wejdzie ono w życie 1 grudnia 2018 r.

Być może wiedzą Państwo, że w Państwa kraju w 2017 r. spółka AEL wycofała się z zawierania umów ubezpieczenia 
i zaoferowała swoim klientom możliwość kontaktu ze strony Colonnade Insurance SA (Colonnade) w związku 
z przedłużeniem ubezpieczeń klientów. Dlatego też proszę zauważyć, że Proponowane przeniesienie wpływa tylko 
na historyczne umowy zawarte przez AEL i nie ma wpływu na umowy zawarte z Colonnade. Jeżeli posiadają Państwo 
umowy z AEL, które regulują relacje pomiędzy Państwa spółką a AEL (Umowa dotycząca warunków współpracy), 
tego rodzaju umowy będą automatycznie przenoszone na AIG Europe na mocy Proponowanego przeniesienia i nie 
muszą Państwo podejmować w związku z tym żadnych działań, ale nie będzie to miało wpływu na Państwa ustalenia 
z Colonnade.

Proponowane przeniesienie nie będzie miało wpływu na zakres ochrony zapewniany posiadaczom 
polis, obowiązki posiadaczy polis wynikające z umów ubezpieczenia ani sposób obsługi umów 
ubezpieczenia. Nasze zobowiązania wobec posiadaczy polis nie ulegną zmianie, ale ich umowy 
ubezpieczenia zostaną przeniesione z AEL na AIG Europe. Może natomiast zmienić się możliwość 
uzyskania dostępu do brytyjskiego Programu Odszkodowań z Tytułu Usług Finansowych 
(Financial Services Compensation Scheme, FSCS) i brytyjskiego Rzecznika finansowego (Financial 
Ombudsman Service, FOS) przez niektórych posiadaczy polis, a AIG Europe podlegać będzie 
zasadom regulacyjnym Luksemburga, a nie Wielkiej Brytanii. Dokładniej opisano to w dokumencie 
poświęconym udzieleniu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (zwanym dalej Pytaniami 
i odpowiedziami), który załączono do niniejszego pisma. 

Poniżej przedstawiliśmy szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób przebiegnie Proponowane przeniesienie, 
jakie zabezpieczenia przewidziano w tym procesie dla ochrony Państwa (i Państwa klientów), gdzie można znaleźć 
więcej informacji oraz jakie prawa przysługują Państwu (i Państwa klientom). Zachęcamy Państwa (i wszystkich Państwa 
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klientów, na których Proponowane przeniesienie może mieć wpływ) do uważnego przeczytania informacji przedstawionych 
w niniejszym piśmie oraz w załącznikach, aby mogli Państwo (i Państwa klienci) rozważyć skutki Proponowanego 
przeniesienia.

W związku z Proponowanym przeniesieniem nie trzeba podejmować żadnych dalszych działań innych niż określone 
w części „Przeprowadzenie komunikacji” na stronie 3. Jednakże, jeżeli nie mają Państwo pewności co do wniosków, 
mają Państwo jakiekolwiek pytania, chcieliby Państwo uzyskać wyjaśnienia, albo uważają Państwo, że sprawa może 
mieć negatywny wpływ na interesy Państwa (albo Państwa klientów), z przyjemnością udzielimy Państwu dalszej pomocy. 
Przysługuje Państwu (oraz Państwa klientom) również prawo na mocy zasad dotyczących przeniesień obowiązujących 
w Wielkiej Brytanii prawo do zgłoszenia sprzeciwu w AEL lub złożenia oświadczenia przed Wysokim Trybunałem Anglii 
i Walii (na piśmie albo osobiście), jak to opisano poniżej. 

W jaki sposób dojdzie do Proponowanego przeniesienia?
Proponowane przeniesienie zostanie przeprowadzone w drodze jednoczesnego przeniesienia działalności 
ubezpieczeniowej na mocy Części VII Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets 
Act 2000, FSMA) i transgranicznego połączenia na mocy europejskiej dyrektywy w sprawie transgranicznego łączenia 
spółek kapitałowych (2017/1132). Proces ten wymaga zatwierdzenia Proponowanego przeniesienia przez Wysoki 
Trybunał Anglii i Walii (zwany dalej Wysokim Trybunałem) oraz wydania przez niezależnego eksperta (zwanego dalej 
Niezależnym ekspertem) opinii na temat prawdopodobnego wpływu przeniesienia na posiadaczy polis. Niezależny 
ekspert stwierdził, że Proponowane przeniesienie nie będzie mieć istotnego negatywnego wpływu na posiadaczy polis. 
Podsumowanie sprawozdania Niezależnego eksperta znajduje się w załączonej broszurze dotyczącej planu (zwanej dalej 
Broszurą dotyczącą planu).

Podsumowanie Proponowanego przeniesienia można znaleźć w Broszurze dotyczącej planu. Więcej informacji znajduje się 
również w dokumencie Pytania i odpowiedzi. Obejmuje to informację na temat powodów, dla których AIG podejmuje się 
przeprowadzenia Proponowanego przeniesienia oraz znaczenia Proponowanego przeniesienia dla posiadaczy polisy. 

Jakie zabezpieczenia przewidziano dla Państwa w tym procesie?
W ramach Proponowanego przeniesienia zabezpieczamy Państwa interesy (i interesy Państwa klientów) poprzez 
przeprowadzenie procesu dokładnej weryfikacji, który ma na celu zapewnienie posiadaczom polis, osobom 
ubezpieczonym i innym zainteresowanym odpowiedniego powiadomienia i prawa do wysłuchania ich zastrzeżeń przez 
Wysoki Trybunał. Proces weryfikacji obejmuje:

• wyznaczenie Niezależnego eksperta, który przygotuje sprawozdanie dla Wysokiego Trybunału dotyczące 
prawdopodobnych następstw Proponowanego przeniesienia dla posiadaczy polis i innych zainteresowanych;

• umożliwienie Państwu, Państwa klientom i innym zainteresowanym zgłoszenie sprzeciwu lub obaw dotyczących 
Proponowanego przeniesienia do Wysokiego Trybunału lub do nas, po czym zgłoszone wątpliwości zostaną 
przekazane brytyjskiemu Urzędowi Regulacji Ostrożnościowej (Prudential Regulation Authority, zwanemu dalej PRA), 
brytyjskiemu Urzędowi Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority, zwanemu dalej FCA), Niezależnemu 
ekspertowi i Wysokiemu Trybunałowi;

• ścisłe konsultacje z PRA i FCA, które również dostarczą sprawozdanie dotyczące Proponowanego przeniesienia 
Wysokiemu Trybunałowi;

• zatwierdzenie Proponowanego przeniesienia przez Wysoki Trybunał.

Wysoki Trybunał zatwierdzi Proponowane przeniesienie wyłącznie jeśli uzna je za właściwe pod każdym względem. Jeżeli 
Wysoki Trybunał zatwierdzi Proponowane przeniesienie, oczekuje się, że wejdzie ono w życie 1 grudnia 2018 r. 

W jaki sposób Proponowane przeniesienie wpłynie na Państwa i Państwa klientów?
Proponowane przeniesienie nie będzie miało wpływu na zakres ochrony zapewniany przez aktualną bądź przeszłą umowę 
ubezpieczenia zawartą przez AEL, obowiązki wynikające z tej umowy ani sposób obsługi tej umowy. Nasze zobowiązania 
wobec posiadaczy polis nie ulegną zmianie, ale ich umowy ubezpieczenia zostaną przeniesione z AEL do AIG Europe. 
Może natomiast zmienić się możliwość uzyskania dostępu do brytyjskiego Programu FSCS i brytyjskiego Rzecznika 
finansowego przez niektórych posiadaczy polis, a AIG Europe podlegać będzie zasadom regulacyjnym Luksemburga, 
a nie Wielkiej Brytanii. Dokładniej opisano to w dokumencie Pytania i odpowiedzi, który załączono do niniejszego pisma. 

Jeżeli zawarli Państwo z AEL jakiekolwiek Umowy dotyczące warunków współpracy, umowy te zostaną automatycznie 
przeniesione na AIG Europe na mocy Proponowanego przeniesienia i nie muszą Państwo podejmować w związku z tym 
żadnych działań.

Co należy zrobić?
W załączeniu znajduje się Broszura dotycząca planu, która zawiera dalsze informacje na temat Proponowanego 
przeniesienia oraz dokument Pytania i odpowiedzi, do przeczytania którego zachęcamy Państwa (i Państwa klientów). 
Broszura dotycząca planu zawiera:

• podsumowanie Proponowanego przeniesienia;
• podsumowanie sprawozdania Niezależnego eksperta oraz
• powiadomienie o Proponowanym przeniesieniu i dalsze informacje na temat posiedzenia Wysokiego Trybunału.



Jeżeli nie mają Państwo żadnych wątpliwości dotyczących Proponowanego przeniesienia, i nie 
chcą Państwo wnosić wobec niego sprzeciwu, podejmowanie jakichkolwiek innych działań nie jest 
wymagane. 

Jednakże jeżeli mają Państwo (lub Państwa klienci) wątpliwości dotyczące Proponowanego przeniesienia albo jego  
wpływu na interesy Państwa (lub Państwa klientów), mają Państwo (i Państwa klienci) prawo złożyć pisemne oświadczenia 
do Wysokiego Trybunału albo zostać wysłuchani podczas posiedzenia Wysokiego Trybunału mającego na celu 
zatwierdzenie Proponowanego przeniesienia (osobiście albo przez przedstawiciela). Posiedzenie Wysokiego Trybunału 
jest zaplanowane na 18 października 2018 r. pod adresem Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter 
Lane, London EC4A 1NL. Mogą również Państwo (oraz Państwa klienci) zgłaszać te wątpliwości nam na piśmie albo 
drogą telefoniczną, a my zarejestrujemy te wątpliwości i przekażemy je PRA, FCA, Niezależnemu ekspertowi i Wysokiemu 
Trybunałowi.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skontaktowania się z nami znajdują się w części „Dalsze 
informacje” poniżej. 

Przeprowadzenie komunikacji
Jak to opisano powyżej, w ramach Proponowanego przeniesienia ciąży na nas obowiązek powiadomienia na piśmie 
wszystkich posiadaczy polis AEL, osób ubezpieczonych i innych zainteresowanych (w tym osób, które niedawno były 
posiadaczami polis). Przygotowujemy się do przeprowadzenia komunikacji i możemy skontaktować się z Państwa firmą, 
albo już to zrobiliśmy, w celu uzyskania wsparcia w tych przygotowaniach.

Mogą Państwo otrzymywać pytania dotyczące Proponowanego przeniesienia ze strony swoich klientów (zarówno 
aktualnych, jak i niedawnych posiadaczy polis). Dokument Pytania i odpowiedzi doręczony wraz z niniejszym pismem 
zawiera wystarczające informacje, aby odpowiedzieć na wiele z pytań Państwa klientów. Jeżeli klienci będą mieć bardziej 
skomplikowane pytania, proszę przekazać im informację na temat możliwości kontaktu podanych poniżej w części „Dalsze 
informacje”.

Dalsze informacje
Jeżeli chcieliby Państwo nieodpłatnie uzyskać dalsze informacje albo kopie dokumentów dotyczących Proponowanego 
przeniesienia, albo mają Państwo jakiekolwiek inne pytania na temat Proponowanego przeniesienia, proszę skontaktować 
się z AEL pod numerem specjalnej infolinii 00800 244 244 29, (międzynarodowy bezpłatny numer telefonu - polskie 
numery stacjonarne), za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem aigbrexit@aig.com, albo wysyłając pismo na 
adres AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB. Infolinia będzie czynna między godziną 9:00 a 17:00 
od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt). Egzemplarze wszystkich dokumentów związanych z Proponowanym 
przeniesieniem, w tym pełne wersje warunków Proponowanego przeniesienia i sprawozdania Niezależnego eksperta, 
można pobrać z naszej witryny internetowej poświęconej kwestii Proponowanego przeniesienia pod adresem www.aig.
com/brexit (zwanej dalej Witryną dotyczącą planu). W Witrynie internetowej dotyczącej planu dostępne są również 
inne wersje językowe. W Witrynie internetowej dotyczącej planu okresowo publikowane będą aktualne informacje 
dotyczące Proponowanego przeniesienia, w tym wszelkie zmiany terminu posiedzenia Wysokiego Trybunału.  

Jeżeli Państwa pytanie nie dotyczy Proponowanego przeniesienia, tylko zwyczajnych kwestii związanych z umową, takich 
jak roszczenia, przedłużenie albo obsługa umowy, proszę skorzystać ze zwykłych danych kontaktowych AIG. Umowy 
ubezpieczenia z AIG w Państwa kraju obsługuje Colonnade w imieniu AIG.

Przeniesienie Państwa Umów dotyczących warunków współpracy będzie oznaczało, że spółka z Grupy AIG, która 
zarządza przetwarzaniem danych dotyczących tej umowy, zmieni się z AEL na AIG Europe. Wykorzystywanie przez nas 
danych pod każdym innym względem pozostanie bez zmian i w dalszym ciągu będziemy je chronić tak, jak to zawsze 
robiliśmy. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania danych osobowych przez Grupę AIG można uzyskać 
odwiedzając witrynę internetową www.aig.com/globalprivacy.

Z wyrazami szacunku, 
 
 
 
 
 

 
 
Chris Newby 
Dyrektor ds. operacyjnych  
w imieniu AIG Europe Limited
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