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CZĘŚĆ A – PROPONOWANE ZMIANY DOTYCZĄCE NASZEJ 
DZIAŁALNOŚCI

1. Jakie zmiany są dokonywane w działalności AIG?
Ubezpieczycielem dla Państwa polisy jest obecnie AIG Europe Limited (AEL), ubezpieczyciel zarejestrowany w Wielkiej 
Brytanii (UK), posiadający zezwolenie Urzędu Regulacji Ostrożnościowej (Prudential Regulation Authority, PRA) 
i podlegający regulacjom PRA i Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority, FCA). Proponujemy 
przeniesienie całej działalności ubezpieczeniowej AEL, w tym Państwa umowy ubezpieczenia, do dwóch zatwierdzanych 
nowych ubezpieczycieli w ramach grupy AIG (Proponowane przeniesienie). Dwóch nowo zatwierdzanych 
ubezpieczycieli to American International Group UK Limited (AIG UK) i AIG Europe SA (AIG Europe). Więcej informacji 
dotyczących tego, do której z tych spółek zostanie przeniesiona umowa ubezpieczenia, zawierają odpowiedzi na 
pytania 9 i 10.

2. Czemu AIG podejmuje Proponowane przeniesienie?
Proponowane przeniesienie stanowi część restrukturyzacji wdrażanej przez grupę AIG w odpowiedzi na decyzję 
obywateli Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej (UE) (określane potocznie jako „Brexit”). Proces Brexitu 
doprowadzi do opuszczenia UE przez Wielką Brytanię dnia 29 marca 2019 r. Prowadzimy Proponowane przeniesienie 
w ramach szerszej restrukturyzacji, aby zapewnić, że możemy kontynuować obsługę obecnych posiadaczy naszych polis 
oraz prowadzić nową działalność ubezpieczeniową w Europie po Brexicie.

3. W jaki sposób będzie prowadzone Proponowane przeniesienie?
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 (Połączenie). Dalsze informacje dotyczące prawnych aspektów tego procesu i wpływu 
Proponowanego przeniesienia i Połączenia wskazano poniżej w odpowiedzi na pytania 5, 6, 7 i 8.

4. Czy muszę cokolwiek robić?
Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z informacjami przedstawionymi w tym dokumencie i broszurze dotyczącej 
planu przeniesienia (Broszura dotycząca planu), co umożliwi zapoznanie się ze skutkami Proponowanego 
przeniesienia. Jednak w przypadku braku wątpliwości, pytań, potrzeby uzyskania wyjaśnień lub obaw o niekorzystny 
wpływ przedstawionych propozycji nie jest konieczne podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z Proponowanym 
przeniesieniem. Dalsze informacje dotyczące sposobu składania oświadczeń, zgłaszania obaw lub zadawania pytań 
odnośnie do Proponowanego przeniesienia przedstawiono w odpowiedziach na pytania 26 i 40.

5. Czym jest przeniesienie działalności ubezpieczeniowej?
Przeniesienie działalności ubezpieczeniowej (niekiedy określane jako „Przeniesienie na podstawie Części VII”) to 
przeniesienie działalności ubezpieczeniowej na mocy Części VII FSMA. To proces, w ramach którego zobowiązania 
jednego ubezpieczyciela i odpowiadające im aktywa zostają przeniesione do innego ubezpieczyciela. Procedura, której 
należy przestrzegać, stawia wysokie wymagania służące zapewnieniu ochrony posiadaczy polis. Aby Proponowane 
przeniesienie doszło do skutku, musi zostać zatwierdzone przez Wysoki Trybunał Anglii i Walii (High Court of England 
and Wales) (Wysoki Trybunał). Rozpatrując Proponowane przeniesienie Wysoki Trybunał rozważy opinie PRA, FCA 
i Niezależnego eksperta oraz wszelkie zastrzeżenia zgłaszane przez zainteresowane osoby, takie jak posiadacze polis 
i reasekuratorzy.

6. Na czym polega transgraniczne łączenie się spółek?
Transgraniczne połączenie obejmuje połączenie dwóch lub większej liczby spółek z dwóch lub większej liczby różnych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Państw członkowskich EOG), w wyniku którego 
aktywa i zobowiązania spółki dokonującej przeniesienia (w tym przypadku AEL) stają się aktywami i zobowiązaniami 
spółki będącej jej następcą (w tym przypadku AIG Europe) z mocy prawa, zaś spółka dokonująca przeniesienia (AEL) 
ulega rozwiązaniu. 

7. Jaki proces prawny umożliwia przeprowadzanie Proponowanego przeniesienia i Połączenia?
Proponowane przeniesienie i Połączenie obejmuje szereg następujących po sobie działań. Ogólnie rzecz biorąc można je 
streścić następująco: 

• Etap 1 (Przeniesienie na terenie Wielkiej Brytanii): Całość działalności ubezpieczeniowej AEL dotyczącej 
Wielkiej Brytanii zostanie przeniesiona na AIG UK w ramach przeniesienia działalności ubezpieczeniowej na mocy 
Części VII FSMA.
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• Etap 2 (Przeniesienie na terenie Europy): Całość działalności ubezpieczeniowej AEL dotyczącej obszaru 
Europy zostanie przeniesiona na AIG Europe w ramach przeniesienia działalności ubezpieczeniowej na mocy 
Części VII FSMA.

• Etap 3 (Rozwiązanie): Po zakończeniu realizacji Przeniesienia na terenie Europy AIG Europe będzie następcą 
prawnym AEL zaś AEL ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa. 

Proponowane przeniesienie jest zależne od Połączenia i odwrotnie. W związku z tym Proponowane przeniesienie 
odbędzie się wyłącznie, jeśli Połączenie zostanie zatwierdzone, zaś Połączenie odbędzie się wyłącznie, jeśli 
Proponowane przeniesienie zostanie zatwierdzone. 

Jak przedstawiono w zarysie powyżej w odpowiedzi na pytanie 5 zaś opisano bardziej szczegółowo poniżej w Części C, 
Proponowane przeniesienie i Połączenie wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego w Wielkiej Brytanii 
i powiadomienia posiadaczy polis oraz innych zainteresowanych podmiotów o przeniesieniu, tak aby mogli zostać 
wysłuchani podczas końcowego posiedzenia Wysokiego Trybunału.

W przypadku zatwierdzenia przez Wysoki Trybunał wejście w życie zarówno Proponowanego przeniesienia jak 
i Połączenia jest spodziewane na 1 grudnia 2018 r. (Termin realizacji).

Ponieważ Połączenie obejmuje włączenie AEL do AIG Europe, konieczne jest, aby Przeniesienie na terenie Wielkiej 
Brytanii nastąpiło przed Połączeniem w celu umożliwienia przeniesienia brytyjskiej działalności ubezpieczeniowej AEL na 
AIG UK. AEL mogłaby przenieść swoją działalność ubezpieczeniową w Europie na AIG Europe w formie przeniesienia 
działalności ubezpieczeniowej na mocy Części VII FSMA bez przeprowadzania Połączenia; w takim przypadku nie 
byłoby konieczne przeprowadzanie Przeniesienia na terenie Wielkiej Brytanii. Jednak przeprowadzenie Połączenia 
zapewnia określone korzyści strukturalne dla grupy AIG, z których chce ona skorzystać.

8. Jakie będą skutki Proponowanego przeniesienia?
Podsumowanie głównych pojęć dotyczących Proponowanego przeniesienia przedstawiono w Broszurze dotyczącej 
planu. Ogólnie rzecz biorąc wskutek Proponowanego przeniesienia prawa i obowiązki AEL wynikające z umów 
ubezpieczenia podlegających przeniesieniu ulegną przeniesieniu, bez zmian, na AIG UK lub AIG Europe. Wszelkie 
prawa czy obowiązki wobec ubezpieczyciela na mocy takich umów pozostają niezmienione, ale w następstwie 
Proponowanego przeniesienia będą przysługiwały wobec AIG UK lub AIG Europe. Oznacza to, że: 

• poza uprawnieniami do dostępu do Programu Odszkodowań z Tytułu Usług Finansowych i możliwością kierowania 
sporów do brytyjskiego Rzecznika Finansowego, co ulegnie zmianie w przypadku niektórych posiadaczy polis 
w ramach Umów europejskich (więcej informacji poniżej w odpowiedziach na pytania 9, 10 i 19–21), klientowi 
nadal będą przysługiwały te same prawa, korzyści i obowiązki oraz będzie podlegać tym samym warunkom 
w odniesieniu do jego umowy, z wyjątkiem faktu, iż AIG UK (w przypadku Działalności na terenie Wielkiej Brytanii) 
oraz AIG Europe (w przypadku Działalności na terenie Europy) stanie się odpowiednim ubezpieczycielem w miejsce 
AEL. W warunkach umowy nie zostaną wprowadzone żadne inne zmiany.

• wszelkie postępowania (przyszłe, toczące się, grożące lub inne) dotyczące AEL zostaną wszczęte lub będą 
kontynuowane przez lub przeciwko AIG UK (odnośnie do działalności na terenie Wielkiej Brytanii), bądź przez lub 
przeciwko AIG Europe (odnośnie do działalności na terenie Europy), w miejsce AEL i (odpowiednio) AIG UK lub 
AIG Europe będzie upoważniona do podejmowania wszelkiego rodzaju obrony, wnoszenia roszczeń, powództwa 
wzajemnego lub korzystania z prawa potrącenia, jakie przysługiwałyby AEL oraz

• wszelkie wyroki, orzeczenia sądu lub zasądzone kwoty, które nie zostały w pełni zaspokojone przed Terminem 
realizacji, nie będą dłużej wykonalne na rzecz lub przeciwko AEL, lecz staną się wykonalne na rzecz lub przeciwko:

 o AIG UK w odniesieniu do działalności na terenie Wielkiej Brytanii i
 o AIG Europe w odniesieniu do działalności na terenie Europy. 

Więcej informacji dotyczących tego, do której z tych spółek zostanie przeniesiona umowa ubezpieczenia, zawierają 
poniższe odpowiedzi na pytania 9 i 10.

9. W jaki sposób dowiem się, gdzie przeszła moja umowa ubezpieczenia po Terminie realizacji?
Ogólnie rzecz biorąc jeśli umowa obejmuje ryzyko w Wielkiej Brytanii lub państwie nienależącym do EOG i nie została 
zawarta przez europejski oddział AEL, posiadacz polisy w ramach takiej umowy zostanie uznany za posiadacza polisy 
w ramach umowy brytyjskiej i jego umowa ubezpieczenia zostanie przeniesiona do AIG UK (Umowa brytyjska). 
Wszelkie pozostałe umowy ubezpieczenia zostaną uznane za Umowy europejskie i przeniesione do AIG Europe 
(Umowa europejska). Jeśli umowa obejmuje zarówno ryzyko na terenie Wielkiej Brytanii jak i Europy i nie została 
zawarta przez europejski oddział AEL, posiadacz polisy w ramach takiej umowy zostanie stroną umowy z zarówno w 
ramach umowy AIG UK jak i z AIG Europe (Umowa dzielona). Aby lepiej zilustrować to, gdzie zostanie przeniesiona 
umowa w Terminie realizacji (i w jaki sposób można określić „umiejscowienie ryzyka” swojej umowy), przygotowaliśmy 
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schemat dla posiadaczy polis, przedstawiony w Załączniku 1. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu obsługi 
umowy, prosimy o kontakt ze specjalną infolinią, kontakt listowny z nami lub przesłanie nam wiadomości e-mail 
z wykorzystaniem informacji podanych w odpowiedzi na pytanie 40 poniżej.

10. Co się stanie, jeśli moja umowa ubezpieczenia obejmuje ryzyko zarówno w Wielkiej Brytanii jak 
i w Europie?
Jak wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie 9, jeśli umowa obejmuje zarówno ryzyko w Wielkiej Brytanii, jak i w Europie, 
i nie została zawarta przez europejski oddział AEL, umowa ta będzie podzielona pomiędzy AIG UK i AIG Europe 
i posiadacz polisy stanie się stroną odpowiednio dwóch polis. 

Posiadanie polisy w ramach Umowy dzielonej nie spowoduje zmiany warunków obecnej umowy, które będą 
obowiązywały w całości (zbiorczo) dla AIG Europe i AIG UK. Oznacza to, że poza uprawnieniami do dostępu do 
Programu Odszkodowań z Tytułu Usług Finansowych i możliwością kierowania sporów do brytyjskiego Rzecznika 
Finansowego, co ulegnie zmianie odnośnie do europejskiej części Umowy dzielonej (więcej informacji poniżej w 
odpowiedziach na pytania 19 do 21), klientowi nadal będą przysługiwały te same prawa, korzyści i obowiązki oraz 
będzie on podlegać tym samym warunkom w odniesieniu do umowy (w tym wszelkich obowiązujących limitów w ramach 
umowy), co wcześniej. Jedyna zmiana warunków umowy będzie dotyczyła zastąpienia AEL jako ubezpieczyciela przez 
AIG UK i AIG Europe (odpowiednio dla ryzyka w Wielkiej Brytanii i Europie).

11. Gdzie mieści się siedziba AIG UK?
AIG UK ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i będzie prowadzić działalność pod adresem The AIG Building, 58 Fenchurch 
Street, London (w tej samej siedzibie w Londynie, co obecnie AEL). AIG UK będzie zatwierdzona przez PRA oraz będzie 
podlegać regulacjom PRA i FCA. AIG UK to spółka z Grupy AIG i będzie prowadzić działalność jako nowy brytyjski 
ubezpieczyciel z grupy AIG, oferując produkty i rozwiązania ubezpieczeniowe w Wielkiej Brytanii tak jak dotychczas 
AEL. Specjalistyczne usługi ubezpieczeniowe i obsługi roszczeń będą w dalszym ciągu realizowane przez te same 
zespoły co obecnie i nasze dane kontaktowe pozostaną bez zmian. 

12. Gdzie mieści się siedziba AIG Europe?
AIG Europe jest zarejestrowana w Luksemburgu i będzie prowadzić działalność z siedziby w mieście Luksemburg pod 
adresem 10b Rue des Merovingiens, Bertrange, L-8070, Luksembourg. AIG Europe posiada zezwolenie luksemburskiego 
Ministra Finansów i podlega nadzorowi Commissariat aux Assurances (CAA). AIG Europe to spółka z Grupy AIG i 
będzie prowadzić działalność jako nowy europejski ubezpieczyciel z Grupy AIG, oferując produkty i rozwiązania 
ubezpieczeniowe w Europie kontynentalnej tak jak dotychczas AEL. Specjalistyczne usługi ubezpieczeniowe i obsługi 
roszczeń będą w dalszym ciągu realizowane przez te same zespoły co obecnie i nasze dane kontaktowe pozostaną bez 
zmian.

13. Dlaczego AIG wybrało Luksemburg jako miejsce swojej nowej siedziby w Europie?
Decyzję o zlokalizowaniu swojej nowej europejskiej siedziby w Luksemburgu AIG podjęła z szeregu przyczyn, po 
dokładnym rozpatrzeniu możliwych lokalizacji. Większość naszej działalności w ramach AIG Europe będzie prowadzona 
w Europie kontynentalnej, zaś położenie geograficzne Luksemburga w sercu europejskiego rynku powoduje, że znajduje 
się on w centrum naszych rynków. Luksemburg jest kluczowym członkiem Unii Europejskiej, jego gospodarka jest stabilna, 
ma doświadczonego i cieszącego się bardzo dużym poważaniem regulatora rynku ubezpieczeniowego i ogólnie stanowi 
ważny ośrodek usług finansowych. Podobnie jak obecnie AEL, AIG Europe będzie działać w ramach wyznaczonych 
przez dyrektywę Solvency II implementowaną w Luksemburgu, co zapewnia klientom wysoki poziom ochrony.

14. Nie przebywam w Wielkiej Brytanii – czy Proponowane przeniesienie będzie miało na mnie 
wpływ?
Tak. Proponowane przeniesienie dotyczy wszystkich umów z AEL (w tym umów w Wielkiej Brytanii, EOG i na całym 
świecie). Jeśli Wysoki Trybunał zatwierdzi Proponowane przeniesienie, jego decyzja będzie wiążąca dla wszystkich 
posiadaczy polis z mocy prawa Anglii i będzie uznawana we wszystkich innych jurysdykcjach EOG.

CZĘŚĆ B – JAKIE ZABEZPIECZENIA SĄ UWZGLĘDNIONE W RAMACH 
PROPONOWANEGO PROCESU PRZENIESIENIA?

15. Jakie zabezpieczenia są uwzględnione w ramach proponowanego procesu przeniesienia?
Prawne ramy regulacyjne dotyczące Proponowanego przeniesienia mają na celu zapewnienie między innymi, że interesy 
posiadaczy polis są zabezpieczone, a zabezpieczenia i korzyści wszystkich grup posiadaczy polis AEL nie ulegną 
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znaczącemu pogorszeniu. W ramach Proponowanego przeniesienia interesy wszystkich posiadaczy naszych polis są 
chronione poprzez proces szczegółowego badania, obejmującego między innymi: 

• wyznaczenie Niezależnego eksperta, który ma przygotować sprawozdanie dla Wysokiego Trybunału dotyczące 
prawdopodobnych następstw Proponowanego przeniesienia dla posiadaczy polis;

• umożliwienie wszystkim posiadaczom polis i zainteresowanym podmiotom zgłaszania zastrzeżeń lub obaw 
dotyczących Proponowanego przeniesienia, do Wysokiego Trybunału lub do nas, po czym zgłoszone obawy będą 
przedstawione PRA, 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. 
Wysoki Trybunał rozważy również opinię Niezależnego eksperta, wszelkie obawy podnoszone czy oświadczenia 
składane przez posiadaczy polis objętych skutkami Proponowanego przeniesienia i opinię PRA i FCA. 

Stosowne krajowe ubezpieczeniowe organy nadzorcze w państwach EOG, w których AEL ubezpiecza ryzyko, zostaną 
powiadomione o Proponowanym przeniesieniu w ramach prawnej i regulacyjnej procedury zatwierdzenia.

16. Kim jest Niezależny ekspert i jaka jest jego rola?
Niezależny ekspert to biegły aktuariusz przygotowujący sprawozdanie dla Wysokiego Trybunału dotyczące 
prawdopodobnych skutków Proponowanego przeniesienia dla posiadaczy polis. Niezależny ekspert musi być niezależny 
od AEL, AIG UK i AIG Europe oraz od PRA i FCA. 

Steve Mathews z Willis Towers Watson, członek Institute and Faculty of Actuaries, został powołany jako Niezależny 
ekspert na potrzeby Proponowanego przeniesienia. Powołanie go jako Niezależnego eksperta zostało zatwierdzone 
przez PRA w porozumieniu z FCA.
 
Niezależny ekspert dokonuje oceny warunków Proponowanego przeniesienia. Jego sprawozdanie jest bezstronne 
i oparte na dokładnym zbadaniu propozycji i działalności AEL, AIG UK i AIG Europe.

17. Jakie informacje zawiera sprawozdanie Niezależnego eksperta?
Podsumowanie sprawozdania Niezależnego eksperta zamieszczono w Broszurze dotyczącej planu. Niezależny ekspert 
stwierdził, że: 

• Proponowane przeniesienie zasadniczo nie wpłynie negatywnie na posiadaczy polis oraz
• Proponowane przeniesienie nie wpłynie znacząco na zabezpieczenie uprawnień posiadaczy polis ani na jakość 

usług świadczonych posiadaczom polis. 

Niezależny ekspert rozpatrzył również, w części 10 swojego sprawozdania, zmianę zasad regulacyjnych, którym będzie 
podlegać ubezpieczyciel, i stwierdził, że w jego opinii nie będzie mieć to istotnego negatywnego wpływu na posiadaczy 
polis. My również rozpatrzyliśmy tę kwestię i zgadzamy się z opinią Niezależnego eksperta.

W odpowiedzi na pytanie 40 opisano szczegółowo, w jaki sposób można uzyskać egzemplarz pełnego Sprawozdania 
niezależnego eksperta.

18. Jakie będą wymogi dotyczące wypłacalności i wymogi kapitałowe dotyczące AIG UK i AIG 
Europe?
Unia Europejska (UE) określiła wymogi dotyczące wypłacalności ubezpieczycieli znane jako „dyrektywa Solvency II”, 
mające na celu harmonizację przepisów UE w zakresie ubezpieczeń i zwiększenie ochrony konsumentów. Dyrektywa 
została wdrożona 1 stycznia 2016 i dotyczy wszystkich ubezpieczycieli i zakładów reasekuracji z siedzibą w UE. Dotyczy 
ona zatem obecnie AEL, i będzie dotyczyła AIG Europe i AIG UK bezpośrednio po Proponowanym przeniesieniu. Po 
Brexicie Wielka Brytania może przyjąć inne regulacje dotyczące wypłacalności, które objęłyby AIG UK. Jednakże 
obecnie nie są dostępne żadne informacje wskazujące, że Wielka Brytania chce przyjąć inne regulacje dotyczące 
wypłacalności, niż obowiązująca obecnie dyrektywa Solvency II.

19. Czym jest Program Odszkodowań z Tytułu Usług Finansowych (Financial Services Compensation 
Scheme, FSCS) i czy Proponowane przeniesienie wpłynie na mój dostęp do FSCS?
FSCS to brytyjski ustawowy program finansowany przez brytyjski sektor usług finansowych, który zapewnia 
odszkodowania pieniężne kwalifikującym się posiadaczom polis w przypadku niewypłacalności towarzystwa 
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ubezpieczeniowego, posiadającego zezwolenie PRA lub FCA. Posiadacze polis AEL spełniający kryteria kwalifikacyjne 
wynikające z obowiązujących zasad mają obecnie dostęp do usług FSCS.

Proponowane przeniesienie może oznaczać utratę ochrony w ramach FSCS obowiązującej w związku z dotychczasową 
umową. Będzie to zależało od tego, czy umowa, w ramach której posiadają Państwo polisę będzie Umową brytyjską, 
Umową europejską czy Umową dzieloną, zgodnie z poniższym objaśnieniem: 

• W przypadku Umowy brytyjskiej (przenoszonej do AIG UK) FSCS będzie w dalszym ciągu pokrywać wszelkie 
roszczenia wnoszone w oparciu o umowę po Proponowanym przeniesieniu. 

• W przypadku Umowy europejskiej (przenoszonej do AIG Europe) FSCS będzie w dalszym ciągu pokrywać 
wszelkie roszczenia wnoszone w oparciu o umowę, które wystąpiły przed datą Proponowanego przeniesienia, ale 
FSCS nie będzie pokrywać roszczeń, które wniesiono po dacie Proponowanego przeniesienia. Aby uzyskać więcej 
informacji na temat wpływu utraty ochrony na mocy FSCS, proszę zapoznać się z odpowiedzią na pytanie 20;

• w przypadku Umowy dzielonej po dniu Proponowanego przeniesienia FSCS będzie w dalszym ciągu pokrywać 
wszelkie roszczenia wnoszone w oparciu o część umowy przenoszoną do AIG UK. Po dniu Proponowanego 
przeniesienia FSCS nie będzie pokrywać żadnych roszczeń wnoszonych na podstawie europejskiej części umowy. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat wpływu utraty ochrony na mocy FSCS, proszę zapoznać się z odpowiedzią 
na pytanie 20;  

Aby uzyskać więcej informacji na temat programów odszkodowań w sektorze ubezpieczeniowym, proszę zapoznać się 
ze sprawozdaniem Niezależnego eksperta (patrz pytanie 40, aby dowiedzieć się, jak uzyskać egzemplarz sprawozdania 
Niezależnego eksperta). 

20. Jaki będzie wpływ utraty ochrony w ramach FSCS na posiadaczy polis w ramach Umów 
europejskich?
FSCS (zgodnie z opisem w odpowiedzi na pytanie 19) zapewnia odszkodowania pieniężne kwalifikującym się 
posiadaczom polis w przypadku niewypłacalności brytyjskiego towarzystwa ubezpieczeniowego. Luksemburg, 
gdzie założono AIG Europe, nie posiada żadnego ustawowego planu odszkodowań, jednak obowiązują tu zasady 
(oparte o podobne założenia, co te w Wielkiej Brytanii) mające na celu ochronę posiadaczy polis w przypadku 
niewypłacalności luksemburskiego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zasady te służą ograniczeniu potrzeby ubiegania 
się przez posiadaczy polis o odszkodowanie z planów podobnych FSCS, ale nie zapewniają tego samego rodzaju 
ochrony co FSCS. Ponadto posiadacze polis w ramach Umów  europejskich, zawartych za pośrednictwem miejscowych 
oddziałów w określonych krajach europejskich, mogą mieć dostęp do krajowych programów odszkodowań w sektorze 
ubezpieczeniowym funkcjonujących w danym państwie.

Niezależny ekspert doszedł do wniosku, że Proponowane przeniesienie nie będzie mieć istotnego negatywnego wpływu 
na posiadaczy polis w ramach Umów europejskich, pomimo utraty ochrony w ramach FSCS. Ponadto Niezależny 
ekspert zauważył w swoim sprawozdaniu, że prawdopodobieństwo niewypłacalności AIG Europe po Proponowanym 
przeniesieniu jest niewielkie. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa posiadaczy polis po Proponowanym 
przeniesieniu, w tym na temat rozważanych alternatywnych struktur Proponowanego przeniesienia, proszę zapoznać się 
ze sprawozdaniem Niezależnego eksperta. 

21. Kim jest Financial Ombudsman Service (Rzecznik Finansowy, zwany dalej Rzecznikiem brytyjskim) 
i czy Proponowane przeniesienie będzie miało wpływ na dostęp do usług Rzecznika brytyjskiego?
Rzecznik brytyjski świadczy bezpłatne niezależne usługi na rzecz osób fizycznych, związane z rozwiązywaniem sporów 
i skarg z ubezpieczycielami, którzy zawierają umowy i zarządzają nimi z terytorium Wielkiej Brytanii. Posiadacze polis 
AEL spełniający kryteria kwalifikacyjne wynikające z obowiązujących zasad mają obecnie dostęp do usług Rzecznika 
brytyjskiego. Rzecznik brytyjski może wydawać decyzje wiążące dla towarzystw ubezpieczeniowych.

Proponowane przeniesienie może mieć wpływ na możliwość wnoszenia sporów i skarg związanych z istniejącą umową 
do Rzecznika brytyjskiego. Będzie to zależało od tego, czy po Proponowanym przeniesieniu umowa będzie Umową 
brytyjską, Umową europejską czy Umową dzieloną, zgodnie z poniższym objaśnieniem: 

• w przypadku Umowy brytyjskiej zachowany pozostaje dostęp do usług Rzecznika brytyjskiego w związku z umową;
• posiadacze polis w ramach Umów europejskich mieliby obecnie dostęp do usług Rzecznika brytyjskiego tylko 

jeżeli ich umowa została zawarta transgranicznie ze spółką AIG w Wielkiej Brytanii na rzecz posiadacza polisy 
z pozostałej części EOG albo jeżeli umowę ubezpieczenia zawarła transgranicznie spółka AIG w EOG na 
rzecz posiadacza polisy z Wielkiej Brytanii. Po przeniesieniu posiadacze polis z Wielkiej Brytanii, którzy zawarli 
umowy ubezpieczenia transgranicznie przez europejskie oddziały AEL, zachowają dostęp do usług Rzecznika 
brytyjskiego na potrzeby dotychczasowych umów. Wszyscy ci posiadacze polis będą mieć także bezpłatny dostęp 



9

CZĘŚĆ C – PROCES ZATWIERDZANIA

23. Kiedy i gdzie odbędzie się posiedzenie Wysokiego Trybunału w celu rozważenia Proponowanego 
przeniesienia?
Posiedzenie Wysokiego Trybunału w celu rozważenia Proponowanego przeniesienia, a w przypadku uznania go za 
prawidłowe pod każdym względem, również w celu jego zatwierdzenia, zostało zaplanowane na 18 października 
2018 r. w Londynie. Posiedzenie Wysokiego Trybunału odbędzie się pod adresem Rolls Building, 7 Rolls Buildings, 
Fetter Lane, London, EC4A 1NL. Wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w posiedzeniu, powinny sprawdzać naszą 
witrynę internetową www.aig.com/brexit (zwaną dalej Witryną internetową dotyczącą planu), która zostanie 
zaktualizowana, jeżeli dojdzie do zmiany terminu posiedzenia. Proszę regularnie sprawdzać tę witrynę internetową pod 
kątem wszelkich zaktualizowanych informacji.

24. Co się stanie podczas posiedzenia Wysokiego Trybunału?
Wysoki Trybunał rozważy zatwierdzenie Proponowanego przeniesienia. Przedstawiciele prawni AEL objaśnią propozycje, 
wystosowane powiadomienia i wszelkie odpowiedzi uzyskane ze strony posiadaczy polis i innych zainteresowanych. 

Przed podjęciem decyzji dotyczącej zatwierdzenia Proponowanego przeniesienia Wysoki Trybunał rozważy 
opinie Niezależnego eksperta, PRA i FCA oraz wszelkie odpowiedzi uzyskane ze strony posiadaczy polis i innych 
zaineresowanych. Przy podejmowaniu decyzji Wysoki Trybunał rozważy, czy Proponowane przeniesienie ma 
istotny negatywny wpływ na jakiekolwiek interesy posiadaczy polis. Wysoki Trybunał będzie kierować się opiniami 
Niezależnego eksperta, PRA i FCA. 

do usług Krajowego Rzecznika Praw Konsumenta w Luksemburgu (National Consumer Ombudsman Service of 
Luxembourg, NCOSL), Luksemburskiego Mediatora ds. Ubezpieczeń (Luxembourg Insurance Mediator, LIM) oraz 
luksemburskiego organu regulacyjnego ds. ubezpieczeń, komisji CAA, której jednym z zadań jest przyjmowanie 
i sprawdzanie skarg posiadaczy polis i innych zainteresowanych (NCOSL, LIM i CAA stanowią razem Organy 
Rzecznika Luksemburga). Chociaż działalność Organów Rzecznika Luksemburga różni się od działalności 
Rzecznika brytyjskiego (na przykład Organy Rzecznika Luksemburga nie mogą nakładać na ubezpieczyciela 
wiążących decyzji), obydwa te organy służą do kierowania i rozwiązywania sporów posiadaczy polis. Ponadto, 
w przypadku posiadaczy polis w ramach Umów europejskich Proponowane przeniesienie nie będzie miało wpływu 
na prawo tych posiadaczy do dostępu do jakiegokolwiek rzecznika działającego w ich kraju zamieszkania. 
Niezależny ekspert wziął pod uwagę między innymi tę kwestię i doszedł do wniosku, że Proponowane przeniesienie 
nie będzie mieć istotnego negatywnego wpływu na posiadaczy polis w ramach Umów europejskich.

• Posiadacze polis w ramach Umów europejskich zawartych transgranicznie z Wielkiej Brytanii na teren EOG, 
pomimo iż ich umowy zostaną przeniesione do AIG Europe, w dalszym ciągu będą mieć dostęp do Rzecznika 
brytyjskiego w sprawie wszelkich działań (lub zaniechań) wykonywanych z Wielkiej Brytanii przed przeniesieniem 
w odniesieniu do zawartej umowy. Posiadacze polis, które po przeniesieniu będą obsługiwane przez AIG 
Europe na terenie EOG, nie będą mieć dostępu do Rzecznika brytyjskiego w związku z taką obsługą, ale za to 
uzyskają bezpłatny dostęp do usług NCOSL i LIM, zaś dotychczasowy dostęp do odpowiednich krajowych usług 
rozstrzygania roszczeń w każdym z pozostałych krajów EOG pozostanie bez zmian.

• W przypadku Umowy dzielonej zachowany zostanie dostęp do usług Rzecznika brytyjskiego w związku z brytyjską 
częścią umowy. Posiadacz polisy będzie mieć dostęp zarówno do Rzecznika brytyjskiego (w sprawie działań 
wykonywanych z Wielkiej Brytanii w odniesieniu do umowy), jak i do Organów Rzecznika Luksemburga w związku 
z europejską częścią umowy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług rzecznika, proszę zapoznać się ze sprawozdaniem Niezależnego eksperta 
(patrz pytanie 40, aby dowiedzieć się, jak uzyskać egzemplarz sprawozdania Niezależnego eksperta).

22. Czy FCA i PRA dokonują oceny Proponowanego przeniesienia?
Tak. Zarówno PRA, jak i FCA mają prawo składania pisemnych i ustnych oświadczeń przed Wysokim Trybunałem, w tym 
przedkładania przed Wysoki Trybunał sprawozdań określających ich odpowiednie poglądy dotyczące Proponowanego 
przeniesienia, które Wysoki Trybunał weźmie pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej uczciwości warunków 
Proponowanego przeniesienia i zabezpieczenia interesów posiadaczy polis. Ocena dokonana przez FCA i PRA nie 
powinna stanowić alternatywy dla rozważenia przez każdego klienta, w jaki sposób proponowane przeniesienie może 
na niego wpłynąć. Ostateczna decyzja dotycząca zgody na przeprowadzenie Proponowanego przeniesienia należy do 
Wysokiego Trybunału. 
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Podczas rozpatrywania Proponowanego przeniesienia, Wysoki Trybunał rozważy również Połączenie. Połączenie 
obejmuje osobne formalności prawne w zakresie procesu określonego w Części VII, a jeżeli Wysoki Trybunał uzna, że 
strony Połączenia (czyli AEL i AIG Europe) spełniły te formalności w zadowalającym stopniu, to wyda zaświadczenie, 
które to potwierdzi. Po otrzymaniu zaświadczenia strony mogą zgodnie z przepisami prawa Luksemburga złożyć wniosek 
o wejście Połączenia w życie. Oczekuje się, że zarówno Połączenie, jak i Proponowane przeniesienie, wejdą w życie 
1 grudnia 2018 r.

25. Czy mogę głosować w sprawie Proponowanego przeniesienia?
Nie istnieją żadne procedury głosowania w związku z przeniesieniem działalności ubezpieczeniowej i nie jest konieczne, 
aby posiadacze polis podejmowali jakiekolwiek działania w związku z Proponowanym przeniesieniem. Jeżeli Wysoki 
Trybunał zatwierdzi Proponowane przeniesienie, wszystkie umowy, których ono dotyczy, zostaną automatycznie 
przeniesione do AIG UK lub AIG Europe. Jednakże posiadacze polis mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec 
Proponowanego przeniesienia i do wysłuchania takiego sprzeciwu przez Wysoki Trybunał. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje na temat tego, co należy zrobić, jeżeli chce się zgłosić sprzeciw, proszę zapoznać się z odpowiedzią na 
pytanie 26.

26. W jaki sposób mogę wyrażać sprzeciw wobec Proponowanego przeniesienia, zgłaszać obawy 
lub składać oświadczenia?
W razie jakichkolwiek uwag, pytań lub obaw dotyczących ewentualnego negatywnego wpływu Proponowanego 
przeniesienia proszę zadzwonić na naszą specjalną infolinię pod numer podany w tabeli w Załączniku 2, a postaramy 
się pomóc. Infolinia będzie czynna między godziną 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt). 
Zarejestrujemy takie wątpliwości i przekażemy je PRA, FCA oraz Niezależnemu ekspertowi i Wysokiemu Trybunałowi. 
Alternatywnie można również do nas napisać na adres AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, 
Wielka Brytania albo wysłać nam wiadomość elektroniczną na adres aigbrexit@aig.com.

Niezależnie od tego, czy posiadacz polisy skontaktuje się z nami najpierw, przysługuje mu prawo do: 

• składania pisemnych oświadczeń lub stawienia się osobiście na posiedzeniu Wysokiego Trybunału;
• zlecić przedstawicielowi prawnemu stawienie się na posiedzeniu Wysokiego Trybunału i złożenie oświadczeń 

w imieniu posiadacza polisy. 

Chociaż posiadacz polisy nie ma obowiązku skontaktować się z nami przed skorzystaniem z wyżej wymienionych praw, 
prosimy o poinformowanie nas, aby umożliwić nam zrozumienie wszelkich wątpliwości i omówienie ich bezpośrednio 
z posiadaczem polisy. Prosimy zatem jak najszybciej informować nas na piśmie pod adresem podanym powyżej, albo 
drogą mailową pod adresem aigbrexit@aig.com, najlepiej nie później niż na pięć dni przed posiedzeniem Wysokiego 
Trybunału zaplanowanym na 18 października 2018 r. Wszystkie otrzymane oświadczenia przedłożymy pod rozwagę 
PRA, FCA, Niezależnego eksperta i Wysokiego Trybunału.

27. Kiedy dojdzie do Proponowanego przeniesienia i skąd będę wiedzieć, że do niego doszło?
Jeżeli Wysoki Trybunał zatwierdzi Proponowane przeniesienie, wkrótce po posiedzeniu Wysokiego Trybunału dnia 
18 października 2018 r. opublikujemy ogłoszenie w Witrynie internetowej dotyczącej planu. Jeżeli Wysoki Trybunał 
zatwierdzi Proponowane przeniesienie, oczekuje się, że wejdzie ono w życie 1 grudnia 2018 r. Jeżeli dojdzie do 
jakichkolwiek zmian harmonogramu, zostaną one przedstawione w Witrynie internetowej dotyczącej planu.
 
W ogólnoeuropejskiej prasie zostanie również opublikowane powiadomienie w celu poinformowania posiadaczy polis 
o zatwierdzeniu Proponowanego przeniesienia.

28. Kto poniesie koszty Proponowanego przeniesienia?
Wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z Proponowanym przeniesieniem, w tym opłaty na rzecz Niezależnego 
eksperta, koszty obsługi prawnej i opłaty na rzecz PRA i FCA, poniesie AEL.
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CZĘŚĆ D – JAKI MA TO WPŁYW NA OBSŁUGĘ MOJEJ UMOWY

29. Czy zmiana ubezpieczyciela wpływa na możliwość przedłużenia mojego ubezpieczenia lub na 
umowę, którą teraz zawrę?
W przypadku zawarcia nowej umowy ubezpieczenia albo przedłużenia ubezpieczenia przed Terminem realizacji 
(planowanym na 1 grudnia 2018 r.) ochrona ubezpieczeniowa wciąż będzie świadczona przez AEL. W przypadku 
obowiązywania, przedłużenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia w dniu Terminu realizacji, albo później ochronę 
ubezpieczeniową będzie świaczyć AIG UK lub AIG Europe zależnie od tego, czy zawarto Umowę brytyjską, Umowę 
europejską, czy Umowę dzieloną (więcej informacji na temat tego, która ze spółek, AIG UK i/lub AIG Europe, będzie 
ubezpieczycielem, można znaleźć w odpowiedziach na pytania 9 i 10).

30. Czy Proponowane przeniesienie spowoduje jakiekolwiek zmiany w zakresie ochrony 
ubezpieczeniowej w ramach mojej umowy ubezpieczenia?
Nie. Świadczona przez nas ochrona ubezpieczeniowa nie zmieni się w wyniku Proponowanego przeniesienia. Zmiana 
towarzystwa ubezpieczeniowego nie ma wpływu na aktualną ochronę ubezpieczeniową, ani też na możliwość 
zgłaszania roszczeń. Aktualna umowa ubezpieczenia będzie nadal obowiązywać po Proponowanym przeniesieniu.

31. Czy moja polisa zostanie ponownie wystawiona i mi przesłana?
Nie, nie wprowadzimy żadnych zmian w bieżącej dokumentacji polisy, ani nie wystawimy nowego dokumentu polisy. 
Ubezpieczenie będzie kontynuowane bez konieczności podejmowania żadnych działań. 

32. Czy mój broker/agent (w stosownych przypadkach) ma świadomość tych zmian?
Tak, w stosownych przypadkach przekazaliśmy informację na temat zmian naszym brokerom i agentom 
ubezpieczeniowym. Wiedzą oni, że Proponowane przeniesienie nie zmienia w żaden sposób relacji biznesowej z nimi ani 
z posiadaczami polis. 

33. Czy w związku z Proponowanym przeniesieniem mam zapłacić dodatkowe składki w ramach 
mojej dotychczasowej umowy ubezpieczenia?
Nie. Proponowane przeniesienie samo w sobie nie spowoduje żadnej zmiany w zakresie składek należnych do zapłaty 
na podstawie istniejącej umowy ubezpieczenia.

34. Płacę składki poprzez polecenie zapłaty. Czy muszę złożyć zmienione polecenie zapłaty? 
W przypadku osób, które płacą nam automatycznie za pośrednictwem rachunku bankowego, omawiana zmiana nie 
będzie mieć wpływu na harmonogram ani proces płatności i nie będzie również wymagane, aby osoby te złożyły nowe 
polecenia dotyczące płatności. Jeśli w poleceniu występuje nazwa spółki, jedyną zmianą jest podanie nazwy nowego 
ubezpieczyciela: 

• AIG UK w przypadku posiadaczy polis w ramach Umów brytyjskich oraz
• AIG Europe w przypadku posiadaczy polis w ramach Umów europejskich.

35. Czy moją umowę ubezpieczenia będą obsługiwały te same osoby?
Tak, wszystkie dane kontaktowe i numery telefonu biura obsługi klienta pozostaną bez zmian.

36. Wejście w życie zmiany ubezpieczyciela jest przewidywane na 1 grudnia 2018 r. Czy będzie to 
nowa data przedłużenia w moim przypadku?
Nie. Data przedłużenia ubezpieczenia pozostaje taka sama jak wcześniej.

37. Czy Proponowane przeniesienie wpłynie na zgłoszone przeze mnie roszczenia lub możliwość 
zgłaszania przeze mnie roszczeń w przyszłości?
Nie. Nie wystąpią żadne zmiany w stosunku do obecnego procesu obsługi roszczeń i wypłaty roszczeń. Powiadomienia 
dotyczące roszczeń trzeba składać zgodnie z warunkami umowy. 

38. Co jeśli mam roszczenie z mojej umowy ubezpieczenia, które nie zostało przyjęte lub jest 
przedmiotem sporu prawnego?
Nie wystąpią żadne zmiany w zakresie obecnych praktyk. Powiadomienia dotyczące roszczeń należy składać zgodnie 
z warunkami umowy. Przeniesienie nie spowoduje żadnej zmiany w zakresie procesu obsługi roszczeń dla posiadaczy 
polis ani w zakresie procesu wypłaty roszczeń.
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CZĘŚĆ E – DODATKOWE INFORMACJE

40. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?
Informacje pomocne w zrozumieniu Proponowanego przeniesienia umieściliśmy w Broszurze dotyczącej planu. Więcej 
informacji można również znaleźć w Witrynach internetowych dotyczących planu, gdzie znajdują się pełne warunki 
Proponowanego przeniesienia i pełne sprawozdanie Niezależnego eksperta. 

Można również uzyskać bezpłatne egzemplarze dokumentów dotyczących Proponowanego przeniesienia za 
pośrednictwem Witryny internetowej dotyczącej planu, albo kontaktując się z nami na jeden z niżej opisanych sposobów. 
Można zadzwonić na naszą specjalną infolinię, korzystając z krajowych numerów telefonów wskazanych w Załączniku 2 
do niniejszego dokumentu. Alternatywnie można także do nas napisać na adres AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, 
London, EC3M 4AB, albo wysłać nam wiadomość elektroniczną na adres aigbrexit@aig.com. Zarejestrujemy zgłoszone 
wątpliwości i przekażemy je PRA, FCA, Niezależnemu ekspertowi i Wysokiemu Trybunałowi. 

Wszystkie przyszłe aktualizacje informacji związanych z Proponowanym przeniesieniem będą publikowane w Witrynie 
internetowej dotyczącej planu, co obejmuje wszelkie zmiany daty posiedzenia Wysokiego Trybunału oraz kopie wszelkich 
sprawozdań uzupełniających przygotowanych przez Niezależnego eksperta. Proszę regularnie sprawdzać tę witrynę 
internetową pod kątem wszelkich zaktualizowanych informacji.

Zdajemy sobie sprawę, że mogą wystąpić dodatkowe pytania lub wątpliwości. Nasze dane kontaktowe nie zmienią 
się wskutek Proponowanego przeniesienia, więc w związku z wszelkimi pytaniami dotyczącymi istniejącej umowy 
ubezpieczenia proszę komunikować się ze swoją zwykłą osobą do kontaktu ze strony AIG albo za pośrednictwem 
brokera/agenta w stosownych przypadkach.

41. Dlaczego przesłano mi więcej niż jedno pismo i jeden pakiet informacyjny?
Więcej niż jeden pakiet informacyjny mogli otrzymać posiadacze więcej niż jednej polisy AEL lub posiadacze polisy 
w ramach umowy obejmującej zarówno ryzyko brytyjskie, jak i europejskie. Przepraszamy za wszelkie ewentualne 
niedogodności z tym związane. 

42. Nie jestem już posiadaczem polisy, dlaczego w takim razie to mnie dotyczy?
Warunki niektórych umów ubezpieczenia zawartych przez AEL mogą umożliwiać składanie roszczeń kilka lat po 
wygaśnięciu umowy. Zależnie od warunków umowy ubezpieczenia wciąż można mieć prawo do wnoszenia roszczeń 
z tytułu takiego ubezpieczenia. Po Proponowanym przeniesieniu takie roszczenia będą obsługiwane przez AIG UK 
lub AIG Europe zależnie od tego, czy zawarto Umowę brytyjską, Umowę europejską, czy Umowę dzieloną (więcej 
informacji na temat tego, która ze spółek – AIG UK czy AIG Europe – będzie obsługiwać roszczenia, można znaleźć 
w odpowiedziach na pytania 9 i 10).

43. Co jeśli chcę wypowiedzieć swoją umowę ubezpieczenia, ponieważ nie odpowiadają mi te 
zmiany?
Proponowane przeniesienie nie wpłynie na jakiekolwiek z przysługujących obecnie praw do wypowiedzenia zawartej 
umowy ubezpieczenia.

44. Co jeśli Proponowane przeniesienie nie zostanie zatwierdzone?
Jeżeli Wysoki Trybunał nie zatwierdzi Proponowanego przeniesienia, nie dojdzie do przeniesienia umowy ubezpieczenia 
w ramach Proponowanego przeniesienia. Jeżeli Proponowane przeniesienie nie zostanie zatwierdzone, zaktualizujemy 
Witrynę internetową dotyczącą planu o dalsze informacje, więc proponujemy sprawdzanie jej pod kątem aktualizacji od 
czasu do czasu.

Wszelkie trwające, obecne lub przyszłe postępowania wszczęte przez albo przeciwko AEL, po Terminie realizacji będą 
wnoszone przez albo przeciwko AIG UK lub AIG Europe (stosownie do okoliczności).

39. Czy przeniesienie wpłynie na przetwarzanie informacji dotyczących mojej umowy lub roszczenia?
Przeniesienie umów lub roszczeń będzie oznaczać, że spółka AIG, która zarządza przetwarzaniem informacji (określana 
zazwyczaj jako Administrator danych) zmieni się z AEL na AIG UK lub 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.
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45. Co zrobi AIG w przypadku pojawienia się przejściowych ustaleń dotyczących Brexitu?
Uważnie obserwujemy rozwój wydarzeń politycznych i weźmiemy je pod uwagę, jeżeli znany będzie pewniejszy 
harmonogram i struktura przyszłych stosunków Wielkiej Brytanii z Europą. Do tej pory nie zauważyliśmy żadnych 
wydarzeń, które dawałyby podstawę do zmiany naszych planów restrukturyzacji i Proponowanego przeniesienia. 
Nasz priorytet to zapewnienie, że będziemy mogli kontynuować obsługę obecnych posiadaczy naszych polis oraz 
prowadzenie nowej działalności ubezpieczeniowej w Europie po Brexicie.

46. Dlaczego AIG przeprowadza swoją restrukturyzację w związku z Brexitem w taki sposób? 
Spółka AIG przeprowadziła szczegółową analizę poprzedzającą dotyczącą swojej restrukturyzacji w związku z 
Brexitem, w tym mechanizmu restrukturyzacji i modelu działalności opartego na posiadaniu dwóch nowych towarzystw 
ubezpieczeniowych (tj. AIG UK i AIG Europe) znajdujących się odpowiednio w Wielkiej Brytanii i Luksemburgu, w 
celu obsługi posiadaczy naszych polis. Jesteśmy pewni, że nasza propozycja jest najlepszym rozwiązaniem w celu 
zapewniania ciągłości dla obecnych posiadaczy naszych polis oraz prowadzenia nowej działalności ubezpieczeniowej 
w Europie po Brexicie.
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Załącznik 1 – Schemat przepływu posiadaczy polis w celu ustalenia pod-
miotu, na który przeniesiono umowę ubezpieczenia 

Czy umowa ubezpieczenia (albo jej część) została zawarta przez bądź w imieniu AEL?

Czy umowa ubezpieczenia została zawarta przez oddział AEL mieszczący się 
na terenie EOG lub w Szwajcarii, bądź w imieniu takiego oddziału?

Tak 
Umowa podlega Proponowanemu przeniesieniu.

Tak 
Umowa ubezpieczenia to Umowa 

europejska. Po Proponowanym przeniesieniu 
ubezpieczycielem będzie AIG Europe.

Wyłącznie na terenie EOG 
(z wyłączeniem Wielkiej 

Brytanii) 
Umowa ubezpieczenia to Umowa 

europejska. Po Proponowanym 
przeniesieniu ubezpieczycielem 

będzie AIG Europe.

Wyłącznie w Wielkiej 
Brytanii lub poza terenem 

EOG 
Umowa ubezpieczenia to Umowa 

brytyjska. Po Proponowanym 
przeniesieniu ubezpieczycielem 

będzie AIG UK.

Umowa ubezpieczenia obejmuje rodzaje ryzyka,  
które pasują do obydwu kategorii 

(w dwóch najbliższych okienkach po lewej stronie) 
Umowa ubezpieczenia to Umowa dzielona. Po 

Proponowanym przeniesieniu ubezpieczycielami będą 
AIG UK i AIG Europe (w odniesienia do ryzyka objętego 

odpowiednio Umową brytyjską i Umową europejską).

Nie 
Gdzie jest umiejscowione ryzyko z Twojej umowy?* 

Towarzystwa ubezpieczeniowe powinny zauważyć, że polisy reasekuracyjne 
zostaną przeniesione do AIG UK niezależnie od umiejscowienia ryzyka.

Nie 
Umowa nie podlega Proponowanemu przeniesieniu.

LEGENDA:
* Umiejscowienie ryzyka zależy od wielu czynników. Poniżej znajduje się ogólne (ale nie wyczerpujące) podsumowanie 

tych czynników, które może okazać się pomocne.

1)  Jeżeli ubezpieczenie dotyczy majątku i jego składników (o ile składniki te są objęte tą samą umową), to umiejscowienie 
ryzyka na ogół odpowiada terytorium, na jakim znajduje się (albo przeważnie znajduje się) majątek w dniu zawarcia umowy.

2)  Jeżeli ubezpieczenie dotyczy środka transportu (statku powietrznego, statku pływającego albo pojazdu 
silnikowego), umiejscowienie ryzyka można określić na podstawie jednego lub większej liczby z następujących 
kryteriów: fizyczna lokalizacja pojazdu, miejsce zarejestrowania pojazdu albo miejsce zamieszkania bądź siedziby 
ubezpieczonego.

3)  Jeżeli ubezpieczenie dotyczy innych rodzajów ryzyka (tj. nie dotyczy majątku ani środków transportu), wtedy (a) 
w przypadku osób fizycznych umiejscowienie ryzyka odpowiada przeważnie terytorium, na którym dana osoba ma 
miejsce zwykłego pobytu w dniu zawarcia umowy, albo (b) w przypadku osób prawnych umiejscowienie ryzyka 
odpowiada lokalizacji siedziby w dniu zawarcia umowy. W przypadku osób prawnych, u których umowa obejmuje 
więcej niż jedną z ich jednostek organizacyjnych, które leżą na różnych terytoriach, umowa prawdopodobnie będzie 
mieć kilka miejsc umiejscowienia ryzyka.

Załącznik 2 – Dane kontaktowe infolinii

KRAJ POCHODZENIA BEZPŁATNY NUMER TELEFONU
Stany Zjednoczone 8336454339

Malta 80062519

Liechtenstein 0800110061

Grecja 0080044142187

Rumunia 0800400986

Chorwacja 0800988961

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, 
Niemcy, Węgry, Islandia, Włochy, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, 

Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, 
Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania

00800 244 244 29
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