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NINIEJSZY DOKUMENT JEST WAŻNY I NALEŻY SIĘ Z NIM 
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do działań, które należy podjąć, proszę skonsultować się ze swoim doradcą 
finansowym, prawnikiem, księgowym lub innym zawodowym doradcą należycie upoważnionym na mocy Ustawy 
o usługach i rynkach finansowych (Financial Services and Markets Act, FSMA).

Niniejsza broszura została przygotowana wyłącznie jako przewodnik i nie stanowi wyczerpującego zestawienia 
przysługujących Państwu praw. Inne osoby mogą być zainteresowane Państwa umową ubezpieczenia (na przykład 
małżonkowie i osoby pozostające na Państwa utrzymaniu). Proszę zapoznać te osoby z treścią niniejszego dokumentu. 
Dalsze kopie niniejszego dokumentu można uzyskać, kontaktując się ze Zbywcą. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii, których nie opisano w niniejszej broszurze, proszę skontaktować 
się z nami w zwykły sposób podając nasz numer referencyjny oraz, jeżeli dotyczy, numer polisy; informacje szczegółowe 
zawarto w piśmie załączonym do niniejszej broszury.

Informacje dotyczące przeniesienia zostaną również podane na naszej stronie internetowej pod adresem  
www.aig.com/Brexit. Proszę mieć na uwadze, że przepisy prawa zabraniają nam, a także naszym wyznaczonym 
administratorom i zespołom centrum kontaktu, udzielania porad finansowych, jednak odpowiemy na ogólne pytania 
dotyczące skutków proponowanego Przeniesienia.
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1. DEFINICJE

AIG: American International Group, Inc.

Grupa AIG: spółka AIG oraz jej jednostki zależne, w tym Zbywca oraz Nabywcy. 

Termin realizacji: 1 grudnia 2018 r.

EOG: Europejski Obszar Gospodarczy.

UE: Unia Europejska.

Działalność na terenie Europy: wszystkie aktywa i zobowiązania Zbywcy, inne niż w przypadku Działalności na 
terenie Wielkiej Brytanii. 

Europejska dyrektywa w sprawie transgranicznego łączenia spółek: dyrektywa (UE) 2017/1132 z dnia 
14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, która skodyfikowała i uchyliła z dniem 20 lipca 2017 r. 
dyrektywę 2005/56/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych 
w kształcie przeniesionym do prawa luksemburskiego na mocy art. 1020-1 i nast. Luksemburskiego Kodeksu Spółek 
Handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r. oraz do prawa angielskiego na mocy Ustawy o spółkach (transgraniczne łączenie) 
z 2007 r. (SI 2007/2974). 

Przeniesienie na terenie Europy: przeniesienie Działalności na terenie Europy na Nabywcę z Europy. 

Nabywca z Europy: AIG Europe SA, upoważniona jednostka zależna AIG Group założona w Luksemburgu pod 
numerem rejestracyjnym B218806.

FCA: Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) w Wielkiej Brytanii lub inna instytucja administracji 
rządowej, organ ustawowy lub inny organ pełniący każdorazowo tego rodzaju funkcje w odniesieniu do spółek 
ubezpieczeniowych podlegających FCA na mocy FSMA.

FSMA: Ustawa o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. wraz z zasadami i regulacjami wdrażanymi na jej mocy.

Wysoki Trybunał: Wysoki Trybunał Anglii i Walii.

Niezależny ekspert: Steve Mathews z Willis Towers Watson, którego powołanie zostało zatwierdzone przez PRA.

Informacja prawna: formalne powiadomienie o proponowanym Przeniesieniu. 

Połączenie: planowane transgraniczne połączenie poprzez przejęcie Zbywcy przez Nabywcę z Europy zgodnie 
z Europejską dyrektywą w sprawie transgranicznego łączenia spółek.

PRA: Urząd Regulacji Ostrożnościowej (Prudential Regulation Authority) w Wielkiej Brytanii lub inna instytucja 
administracji rządowej, organ ustawowy lub inny organ pełniący każdorazowo tego rodzaju funkcje w odniesieniu do 
spółek ubezpieczeniowych podlegających FCA na mocy Ustawy.

Plan przeniesienia: plan przeniesienia działalności ubezpieczeniowej na mocy Części VII FSMA dla Przeniesienia na 
terenie Wielkiej Brytanii i Przeniesienia na terenie Europy.

Sprawozdanie dotyczące planu: sprawozdanie Niezależnego eksperta dotyczące Planu przeniesienia na mocy 
ust. 109 FSMA.

Nabywcy: Nabywca z Wielkiej Brytanii oraz Nabywca z Europy łącznie.

Przeniesienie: przeniesienie Działalności na terenie Wielkiej Brytanii na Nabywcę z Wielkiej Brytanii oraz przeniesienie 
Działalności na terenie Europy na Nabywcę z Europy. 

Zbywca: AIG Europe Limited.

Wielka Brytania: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Działalność na terenie Wielkiej Brytanii: wszystkie aktywa i zobowiązania Zbywcy, które mają zostać 
przeniesione na Nabywcę z Wielkiej Brytanii zgodnie z Planem przeniesienia, obejmujące Brytyjskie polisy 
ubezpieczeniowe oraz powiązane aktywa i zobowiązania.

Brytyjskie umowy ubezpieczenia: (a) część umów ubezpieczenia dotyczących ryzyka w Wielkiej Brytanii, która 
została zawarta przez Zbywcę albo w jego imieniu; (b) część umów ubezpieczenia dotyczących ryzyka w krajach 
spoza terenu EOG, która została zawarta przez Zbywcę albo w jego imieniu, oraz (c) umowy reasekuracji zawarte 
przez Zbywcę albo w jego imieniu, w każdym przypadku inne niż umowy reasekuracji zawarte przez Zbywcę za 
pośrednictwem albo w imieniu jakiegokolwiek oddziału.
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Przeniesienie na terenie Wielkiej Brytanii: przeniesienie Działalności na terenie Wielkiej Brytanii na Nabywcę 
z Wielkiej Brytanii.

Nabywca z Wielkiej Brytanii: American International Group UK Limited, upoważniona ubezpieczeniowa jednostka 
zależna AIG Group założona w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym 10737370. 

Celem niniejszej broszury jest zapewnienie informacji na temat proponowanego Przeniesienia. Proszę przeczytać ją 
dokładnie. 

Niniejsza broszura zawiera istotne informacje. W przypadku wątpliwości dotyczących znaczenia lub ważności treści 
niniejszego podsumowania lub Planu przeniesienia zaleca się na własną rękę zwrócić po poradę do prawnika lub innego 
zawodowego doradcy.

2. PODSUMOWANIE PLANU

2.1 Wprowadzenie
Proponujemy przeniesienie całej działalności ubezpieczeniowej Zbywcy na Nabywców. Obaj Nabywcy to spółki 
z Grupy AIG. Proponowane Przeniesienie obejmuje:

i. Przeniesienie na terenie Wielkiej Brytanii; oraz
ii. Przeniesienie na terenie Europy.

Proponowane Przeniesienie stanowi część restrukturyzacji wdrażanej przez AIG w odpowiedzi na decyzję obywateli 
Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE („Brexit”). Zgodnie z planem Wielka Brytania opuści UE 29 marca 2019 r. w wyniku 
Brexitu. Podejmujemy kroki opisane w niniejszej broszurze, aby zapewnić, że będziemy mogli kontynuować obsługę 
naszych obecnych posiadaczy polis i prowadzić nową działalność ubezpieczeniową na terenie EOG i Szwajcarii po 
Brexicie. 

Niniejsza część 2 podsumowuje kluczowe elementy proponowanego Przeniesienia, określone w Planie przeniesienia, 
i zawiera dodatkowe informacje na temat zmian. Proszę przeczytać ją uważnie. 

2.2 Termin realizacji
Proponowane Przeniesienie zależy od wydania przez Wysoki Trybunał orzeczenia zgodnie z Częścią VII FSMA oraz 
zatwierdzenia Połączenia zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie transgranicznego łączenia spółek. Jeżeli orzeczenie 
zostanie wydane i Połączenie zostanie zatwierdzone, Przeniesienie i Połączenie wejdą w życie dnia 1 grudnia 2018 r. 

2.3 Proces prawny
Proponowane Przeniesienie obejmuje:

a)  Przeniesienie na terenie Wielkiej Brytanii, które zostanie zrealizowane w drodze Planu przeniesienia 
złożonego w Wysokim Trybunale do zatwierdzenia na mocy Części VII FSMA; oraz

b)  Przeniesienie na terenie Europy, które zostanie zrealizowane w drodze Planu przeniesienia złożonego 
w Wysokim Trybunale do zatwierdzenia na mocy Części VII FSMA oraz na mocy europejskiej dyrektywy 
w sprawie transgranicznego łączenia spółek. 

Proces prawny mający wpływ na proponowane Przeniesienie również wymaga powołania niezależnego eksperta do 
sporządzenia sprawozdania dotyczącego prawdopodobnych skutków proponowanego Przeniesienia dla posiadaczy 
polis. Steve Mathews z Willis Towers Watson został powołany jako Niezależny ekspert na potrzeby tego Planu 
przeniesienia. Niezależny ekspert zawarł w swoim sprawozdaniu wniosek, że proponowane Przeniesienie nie będzie 
mieć znacząco negatywnego wpływu na żadną grupę posiadaczy polis. Podsumowanie sprawozdania Niezależnego 
eksperta zamieszczono w części 3 niniejszej broszury. 

Przepisy prawa angielskiego wymagają, aby Informacja prawna dotycząca proponowanego Przeniesienia została 
wysłana do wszystkich zainteresowanych posiadaczy polis, chyba że zostanie udzielone pozwolenie na nieprzekazanie 
wspomnianej Informacji prawnej i Informacja prawna zostanie zamieszczona w określonych publikacjach. Informację 
prawną dotyczącą proponowanego Przeniesienia zamieszczono w części 4 niniejszej broszury. Pisemne powiadomienie 
zostanie również zamieszczone w niektórych publikacjach, w tym dwóch krajowych czasopismach w Wielkiej Brytanii 
i tych państwach członkowskich EOG, w których Zbywca prowadzi działalność ubezpieczeniową. 
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2.4 Skutki proponowanego Przeniesienia
Z zastrzeżeniem zatwierdzenia Planu przeniesienia przez Wysoki Trybunał oraz zatwierdzenia Połączenia na mocy 
europejskiej dyrektywy w sprawie transgranicznego łączenia spółek i ze skutkiem w Terminie realizacji: 

i. Działalność Zbywcy na terenie Wielkiej Brytanii zostanie przeniesiona na Nabywcę z Wielkiej Brytanii;
ii. Działalność Zbywcy na terenie Europy zostanie przeniesiona na Nabywcę z Europy;
iii. Zbywca zakończy działalność z mocy prawa. 

Oznacza to, że:

a)  Klientowi nadal będą przysługiwały te same prawa, korzyści i obowiązki oraz będzie podlegać tym samym 
warunkom w odniesieniu do jego umowy ubezpieczenia, z wyjątkiem faktu, iż Nabywca z Wielkiej Brytanii 
(w przypadku Działalności na terenie Wielkiej Brytanii) oraz Nabywca z Europy (w przypadku Działalności 
na terenie Europy) zastąpią Zbywcę w roli ubezpieczyciela. W zakresie ochrony ubezpieczeniowej nie 
zostaną wprowadzone żadne inne zmiany. 

b)  Jeżeli (a) została zawarta przez Zbywcę albo w jego imieniu w sposób inny niż za pośrednictwem oddziału 
oraz (b) obejmuje zarówno (i) ryzyko w Wielkiej Brytanii, jak i (ii) ryzyko w krajach EOG innych niż Wielka 
Brytania, posiadacz a polisy będzie obowiązywać „dzielona”. Warunki umowy będą stosowane łącznie 
w przypadku obu Nabywców, więc posiadacz polisy nic na tym nie zyska, ani nie straci i nadal będą 
przysługiwały mu takie same prawa, korzyści i obowiązki oraz będzie podlegać takim samym warunkom 
w odniesieniu do jego umowy (w tym wszystkim obowiązującym limitom w ramach ubezpieczenia). Dalsze 
informacje na temat umów „dzielonych” znajdują się dokumencie zawierającym Pytania i odpowiedzi. 
Towarzystwa ubezpieczeniowe powinny zauważyć, że powyższe treści nie mają zastosowania 
w przypadku umów reasekuracji (tj. przypadków, gdy Zbywca jest reasekuratorem). 

c)  Wszelkie postępowania sądowe, przyszłe, toczące się, grożące lub w inny sposób dotyczące Zbywcy 
zostaną wszczęte lub będą kontynuowane przez odpowiedniego Nabywcę lub przeciwko niemu w miejsce 
Zbywcy i odpowiedni Nabywca będzie upoważniony do podejmowania wszelkiego rodzaju obrony, 
wnoszenia roszczeń, powództwa wzajemnego lub korzystania z prawa potrącenia, jakie przysługiwałyby 
Zbywcy.

d)  Wszelkie wyroki, ugody, orzeczenia sądu lub zasądzone kwoty, które nie zostały w pełni zaspokojone 
przed Terminem realizacji, staną się wymagalne na rzecz lub przeciwko:

i. Nabywcy z Wielkiej Brytanii w odniesieniu do Działalności na terenie Wielkiej Brytanii; oraz
ii.  Nabywcy z Europy w odniesieniu do Działalności na terenie Europy w miejsce Zbywcy. 

e)  Wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z proponowanym Przeniesieniem, w tym opłaty na rzecz 
Niezależnego eksperta, koszty obsługi prawnej oraz opłaty na rzecz PRA i FCA, zostaną poniesione przez 
Zbywcę (a nie przez posiadaczy polis dotyczących Działalności na terenie Wielkiej Brytanii lub Działalności 
na terenie Europy). 

2.5 Spodziewany harmonogram
Posiedzenie Wysokiego Trybunału mające na celu rozważenie proponowanego Przeniesienia zostało zaplanowane na 
18 października 2018 r. w Londynie (Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londyn, EC4A 1NL).

Proponowana data wejścia w życie Planu przeniesienia i Połączenia to 1 grudnia 2018 r.

2.6 Dodatkowe informacje
Ważne jest, aby posiadacz polisy zrozumiał okoliczności proponowanego Przeniesienia, dlatego zachęcamy do 
zapoznania się z całą broszurą, w tym Podsumowaniem sprawozdania Niezależnego eksperta w części 3 oraz 
Informacją prawną dotycząca proponowanego Przeniesienia w części 4 niniejszej broszury. Zwracamy uwagę na 
dokument zawierający Pytania i odpowiedzi. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących proponowanego Przeniesienia dalsze informacje, w tym 
pełne warunki Planu przeniesienia oraz pełne sprawozdanie Niezależnego eksperta, można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem www.aig.com/brexit, pisząc do nas na adres AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Wielka 
Brytania albo aigbrexit@aig.com lub kontaktując się z nami pod numerem naszej specjalnej infolinii podanym w poniższej 
tabeli. Infolinia będzie czynna między godziną 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt). 
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2.7 Co należy teraz zrobić?
W przypadku braku wątpliwości dotyczących proponowanego Przeniesienia nie trzeba podejmować żadnych działań. 
Z zastrzeżeniem zatwierdzenia proponowanego Przeniesienia przez Wysoki Trybunał oraz zatwierdzenia Połączenia 
zgodnie z procedurą określoną w europejskiej dyrektywie w sprawie transgranicznego łączenia spółek, wszelkie umowy 
ubezpieczenia objęte Planem przeniesienia automatycznie zostaną przeniesione na Nabywców. 

W przypadku podejrzenia, że proponowane Przeniesienie w istotny sposób negatywnie wpłynie na posiadacza 
polisy, lub chęci wniesienia sprzeciwu względem proponowanego Przeniesienia, posiadacz polisy ma prawo zgłosić 
wątpliwości do Trybunału osobiście, w formie oświadczenia lub na piśmie. Można również zgłosić wątpliwości na piśmie 
lub telefonicznie do nas, a my je zarejestrujemy i przekażemy kopię do PRA, FCA, Niezależnego eksperta i Wysokiego 
Trybunału. Wyjaśniliśmy proces zgłaszania wątpliwości w dokumencie zawierającym Pytania i odpowiedzi.

W przypadku przypuszczenia, że nasze propozycje negatywnie wpłyną na posiadacza polisy prosimy o informację na 
piśmie dotyczącą posiadanych wątpliwości, abyśmy mieli szansę zrozumieć i omówić je z posiadaczem polisy, mimo że 
posiadacz polisy nie jest zobowiązany do ich przekazania. Proszę zatem powiadomić nas na piśmie najszybciej jak to 
możliwe, a najlepiej na co najmniej pięć dni roboczych przed terminem rozprawy w Wysokim Trybunale. 

3. PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA NIEZALEŻNEGO EKSPERTA

3.1 Wprowadzenie
W przypadku gdy proces przeniesienia działalności ubezpieczeniowej z jednej spółki do drugiej zostanie przekazany do 
Wysokiego Trybunału Anglii i Walii („Wysoki Trybunał”) do zatwierdzenia, musi mu towarzyszyć sprawozdanie dotyczące 
warunków procesu sporządzone przez niezależnego eksperta („Niezależny ekspert”). Sprawozdanie Niezależnego 
eksperta dotyczące planu („Sprawozdanie dotyczące planu”) jest wymagane zgodnie z Częścią VII brytyjskiej Ustawy 
o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku (Financial Services and Markets Act 2000)

Niniejszy dokument to podsumowanie Sprawozdania dotyczącego planu („Podsumowanie”); Podsumowanie to może 
być przekazywane posiadaczom polisy i innym osobom upoważnionym do otrzymania kopii na mocy przepisów 
obowiązującego prawa. Sprawozdanie dotyczące planu zawiera szczegółowe informacje, których nie zawarto w tym 
Podsumowaniu. 

Podsumowanie i Sprawozdanie dotyczące planu przygotowano na zlecenie AIG Europe Limited (AEL) dla Wysokiego 
Trybunału, wyłącznie na potrzeby wymogów FSMA dotyczących przeniesień określonych w Części VII. Mam obowiązek 
udzielić pomocy Wysokiemu Trybunałowi w kwestiach, które wchodzą w zakres mojej wiedzy specjalistycznej. 
Obowiązek ten przeważa nad jakimikolwiek obowiązkami względem jakiejkolwiek osoby, od której otrzymałem instrukcje 
lub zapłatę. Podsumowanie to podlega takim samym ograniczeniom jak te określone w Sprawozdaniu dotyczącym 
planu i w przypadku jakichkolwiek realnych lub domniemanych niespójności między niniejszym Podsumowaniem 
a Sprawozdaniem dotyczącym planu, Sprawozdanie dotyczące planu będzie miało znaczenie nadrzędne. 

Podsumowanie i Sprawozdanie dotyczące planu przygotowano na korzyść Wysokiego Trybunału i Wysoki Trybunał może 
na nim polegać. Niezależny ekspert ani Willis Towers Watson nie przyjmują żadnej odpowiedzialności, ani żadnego 
zobowiązania względem jakiejkolwiek osoby trzeciej w odniesieniu do Sprawozdania dotyczącego planu lub niniejszego 
Podsumowania. Wspomniane osoby trzecie mogą opierać się na Sprawozdaniu dotyczącym planu lub niniejszym 
Podsumowaniu wyłącznie na własne ryzyko.

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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3.2 Informacje na temat Niezależnego eksperta
Ja, Steve Mathews, jestem członkiem Institute and Faculty of Actuaries zarejestrowanym w 1999 r. Jestem starszym 
dyrektorem spółki Towers Watson Limited zarejestrowanej pod adresem Watson House, London Road, Reigate, RH2 9PQ 
(„Willis Towers Watson” lub „WTW”). Posiadam doświadczenie z zakresu rodzajów działalności prowadzonej przez AEL.

Uważam, że nie dotyczy mnie żaden konflikt interesów ani obecne bądź przeszłe powiązanie w odniesieniu do AEL lub 
innych spółek Grupy AIG, co mogłoby wpłynąć na moją zdolność do działania w charakterze Niezależnego eksperta na 
potrzeby Proponowanego planu (w rozumieniu paragrafu 3.3).

Willis Towers Watson globalnie utrzymuje stosunki ze spółkami z Grupy AIG; jednak nie uważam, aby charakter i zakres 
wspomnianych relacji mógł wpłynąć na moją zdolność do działania w charakterze Niezależnego eksperta do celów 
Proponowanego planu. Przekazałem informacje szczegółowe dotyczące wspomnianych relacji bezpośrednio do Urzędu Regulacji 
Ostrożnościowej (Prudential Regulation Authority, PRA) oraz Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority, FCA).

Powołanie mnie na stanowisko Niezależnego eksperta w związku z Proponowanym planem zostało zatwierdzone przez 
PRA po konsultacji z FCA. 

3.3 Proponowany plan
Proponowany plan („Proponowany plan”) obejmuje przeniesienie całej działalności AEL, gdzie zastosowanie ma 
Część VII, na: 

a) American International Group UK Limited („AIG UK”), która otrzyma:

i.   część umów ubezpieczenia dotyczących ryzyka w Wielkiej Brytanii zawartych przez lub 
w imieniu AEL, innych niż umowy ubezpieczenia zawarte przez AEL za pośrednictwem lub 
w imieniu jakiegokolwiek oddziału w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) lub 
Szwajcarii; oraz

ii.  część umów ubezpieczenia dotyczącą ryzyka poza EOG zawartych przez lub w imieniu 
AEL, innych niż umowy ubezpieczenia wystawione przez AEL za pośrednictwem lub w imieniu 
jakiegokolwiek oddziału w EOG lub Szwajcarii; oraz

iii.  umowy reasekuracji dotyczące ryzyka poza EOG wystawione przez lub w imieniu AEL, inne 
niż umowy reaseuracji wystawione przez AEL za pośrednictwem lub w imieniu jakiegokolwiek 
oddziału w EOG lub Szwajcarii.

b)  AIG Europe SA („AESA”), która będzie mieć oddziały w EOG oraz Szwajcarii i otrzyma część umów 
ubezpieczenia i umów reasekuracji zawartych przez AEL i nieprzeniesionych na AIG UK.

Wejście w życie transakcji planuje się na dzień 1 grudnia 2018 r.

3.4 Spółki
AEL, AIG UK oraz AESA są pośrednio jednostkami zależnymi w pełni należącymi do American International Group, Inc. 
(„AIG”). Zbiór spółek należących do AIG określa się w niniejszym Podsumowaniu jako Grupę AIG („Grupa AIG”).

AEL i AIG UK zostały założone w Wielkiej Brytanii i zatwierdzone przez PRA oraz podlegają regulacjom PRA i FCA. AESA 
ma siedzibę w Luksemburgu, posiada zezwolenie Ministra Finansów i podlega nadzorowi Commissariat aux Assurances 
(„CAA”).

3.5 Ustalenia Niezależnego eksperta
Wziąłem pod uwagę Proponowany plan i jego prawdopodobne skutki dla następujących grup posiadaczy polis:

a)  Posiadacze polis wystawionych dla umów ubezpieczenia z AEL, których część zostaje przeniesiona do AIG 
UK („Posiadacze polis podlegających przeniesieniu na terenie Wielkiej Brytanii”); oraz

b)  Posiadacze polis wystawionych dla umów ubezpieczenia z AEL, których część zostaje przeniesiona do 
AESA („Posiadacze polis podlegających przeniesieniu na terenie Europy”) 

Wziąłem pod uwagę prawdopodobne skutki Proponowanego planu dla Posiadaczy polis podlegających przeniesieniu 
na terenie Wielkiej Brytanii oraz Posiadaczy polis podlegających przeniesieniu na terenie Europy. W każdym przypadku 
wziąłem pod uwagę prawdopodobne skutki Proponowanego planu dla bezpieczeństwa praw umownych posiadaczy 
polis podlagających przeniesieniu. Wziąłem również pod uwagę prawdopodobny wpływ Proponowanego planu na inne 
czynniki, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo lub poziom obsługi posiadaczy polisy, w tym skutki zmiany w systemie 
regulacyjnym dla Posiadaczy polis podlegających przeniesieniu na terenie Europy.
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Wziąłem pod uwagę prawdopodobne skutki Proponowanego planu dla reasekuratorów, których umowy reasekuracyjne 
mają być przenoszone na podstawie Proponowanego planu.

3.6 Bezpieczeństwo posiadaczy polis podlegających przeniesieniu z AEL do AIG UK
Moim zdaniem Proponowany plan nie wpłynie negatywnie na Posiadaczy polis podlegających przeniesieniu na terenie 
Wielkiej Brytanii, zarówno wystawionych dla umów ubezpieczenia, jak i umów reasekuracji. 

Posiadacze polis podlegających przeniesieniu na terenie Wielkiej Brytanii posiadają obecnie ubezpieczenie w AEL – 
spółce, której poziom zasobów finansowych przekracza regulacyjne wymogi kapitałowe. Ponadto AEL realizuje cele 
dotyczące zasobów finansowych, które są wyższe niż regulacyjne wymogi kapitałowe.

Po wdrożeniu Proponowanego planu Posiadacze polis podlegających przeniesieniu na terenie Wielkiej Brytanii będą 
mieli ubezpieczenia w AIG UK – spółce, której spodziewany poziom zasobów finansowych przekracza regulacyjne 
wymogi kapitałowe. Ponadto przewiduje się, że AIG UK zrealizuje cele dotyczące zasobów finansowych, które są 
wyższe niż regulacyjne wymogi kapitałowe. 

W związku z tym uważam, że bezpieczeństwo praw umownych Posiadaczy polis podlegających przeniesieniu na terenie 
Wielkiej Brytanii nie jest znacząco zagrożone przez Proponowany plan.

3.7 Bezpieczeństwo posiadaczy polis podlegających przeniesieniu z AEL do AESA
Moim zdaniem Proponowany plan nie wpłynie negatywnie na Posiadaczy polis podlegających przeniesieniu na terenie 
Europy, zarówno wystawionych dla umów ubezpieczenia, jak i umów reasekuracyjnych. 

Posiadacze polis podlegających przeniesieniu na terenie Europy posiadają obecnie ubezpieczenie w AEL – spółce, 
której poziom zasobów finansowych przekracza regulacyjne wymogi kapitałowe. Ponadto AEL realizuje cele dotyczące 
zasobów finansowych, które są wyższe niż regulacyjne wymogi kapitałowe.

Po wdrożeniu Proponowanego planu Posiadacze polis w ramach umów podlegających przeniesieniu na terenie Europy 
będą mieli ubezpieczenia w AESA – spółce, której spodziewany poziom zasobów finansowych przekracza regulacyjne 
wymogi kapitałowe. Ponadto przewiduje się, że AESA zrealizuje cele dotyczące zasobów finansowych, które są wyższe 
niż wymogi regulacyjne kapitałowe.

W związku z tym uważam, że bezpieczeństwo praw umownych Posiadaczy polis podlegających przeniesieniu na terenie 
Europy nie jest znacząco zagrożone przez Proponowany plan.

Dochodząc do tej konkluzji odnotowuję, że niektórzy Posiadacze polis w ramach umów podlegających przeniesieniu na 
terenie Europy obecnie korzysta z Programu Odszkodowań z Tytułu Usług Finansowych (Financial Services Compensation 
Scheme, „FSCS”), który w określonych przypadkach może zapewnić odszkodowanie w przypadku niewypłacalności 
ubezpieczyciela. Po zrealizowaniu Proponowanego planu ci sami Posiadacze polis podlegających przeniesieniu na 
terenie Europy z roszczeniami odnoszącymi się do okresu przed datą przeniesienia (niezależnie od tego, czy zostaną one 
zgłoszone, czy nie) wciąż będą korzystać z ochrony FSCS na „zasadach następcy”. Jednakże, zgodnie z założeniami 
określonymi w moim Sprawozdaniu dotyczącym planu, Posiadacze polis podlegających przeniesieniu na terenie Europy 
z roszczeniami odnoszącymi się do okresu po dacie przeniesienia nie będą mieć ochrony w ramach programu FSCS 
w odniesieniu do takich roszczeń po zrealizowaniu Proponowanego planu i mogą nie kwalifikować się do żadnego 
innego programu wypłat odszkodowań. Uwzględniłem ten fakt w moim Sprawozdaniu dotyczącym planu i pomimo tego 
uznałem, że Proponowany plan zasadniczo nie wpłynie negatywnie na Posiadaczy polis podlegających przeniesieniu na 
terenie Europy.

3.8 Inne ustalenia 
Uważam, że Proponowany plan nie wpłynie znacząco na Posiadaczy polis podlegających przeniesieniu na terenie 
Wielkiej Brytanii i Posiadaczy polis podlegających przeniesieniu na terenie Europy w kwestiach takich jak zarządzanie 
inwestycjami, nowa strategia biznesowa, zarządzanie, administracja, rozpatrywanie roszczeń, ustalenia dotyczące ładu 
korporacyjnego, poziomy wydatków i podstawy wyceny w odniesieniu do tego, w jaki sposób mogą one wpłynąć na 
bezpieczeństwo praw umownych posiadaczy polis i poziom usług świadczonych na rzecz posiadaczy polis.

Formułując ten wniosek, zwracam uwagę, że bardzo mała część Posiadaczy polis podlegających przeniesieniu na terenie 
Europy, których umowy spółka AEL zawarła z placówki w Wielkiej Brytanii na terenie innych krajów EOG, ma obecnie 
prawo do wnoszenia skarg do Rzecznika finansowego (The Financial Ombudsman Service, „TFOS”). Po zrealizowaniu 
Proponowanego planu ci Posiadacze polis podlegających przeniesieniu na terenie Europy nie będą mieć dostępu do 
usług TFOS w odniesieniu do skarg związanych z działaniami albo zaniechaniami, które wystąpią po przeniesieniu poza 
Wielką Brytanią. Spory związane z takimi skargami będzie można jednak rozstrzygać przed rzecznikiem w Luksemburgu 
albo korzystając ze środków rozstrzygania sporów dostępnych w kraju, którego dotyczy ryzyko. Uwzględniłem ten 
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fakt w moim Sprawozdaniu dotyczącym planu i pomimo tego uznałem, że Proponowany plan zasadniczo nie wpłynie 
negatywnie na Posiadaczy polis podlegających przeniesieniu na terenie Europy.

Uważam również, że kwestie takie jak koszty i skutki podatkowe Proponowanego planu nie wpłyną znacząco na 
bezpieczeństwo praw umownych posiadaczy polisy.

Jestem przekonany, że proponowany materiał , który ma zostać za prezentowany posiadaczom polis jest odpowiedni, jak 
również  podejście AEL do komunikacji z posiadaczami polis, w tym wyjątki od standardowego podejścia do komunikacji, jest 
prawidłowe, rozsądne i proporcjonalne.

Zewnętrzna reasekuracja AIG UK oraz AESA pokryje te same zobowiązania, co AEL, a zespół ds. roszczeń zachowa 
takim sam poziom jakości obsługi zarówno przed wdrożeniem, jak i po wdrożeniu Proponowanego planu. W związku 
z tym uważam, że przeniesienie nie wpłynie znacząco na zewnętrznych reasekuratorów AEL.

Sprawozdanie dotyczące planu opracowano na podstawie informacji finansowych dotyczących AEL dostępnych na dzień 
30 listopada 2016 r. i prognoz finansowych opartych na faktycznych sprawozdaniach z działalności zarządu dostępnych 
na dzień 28 lutego 2017 r. Sprawozdanie dotyczące planu nie uwzględnia jakichkolwiek zmian sytuacji, które wystąpiły 
po tych terminach, chyba że w Sprawozdaniu dotyczącym planu wyraźnie stwierdzono inaczej.

Przekażę do Wysokiego Trybunału dodatkowe Sprawozdanie dotyczące planu przygotowane na podstawie aktualnych 
informacji finansowych i identyfikujące wszelkie istotne kwestie, które wynikły między datami wskazanymi w ustępie 
powyżej a ostatecznym posiedzeniem Wysokiego Trybunału. 

3.9 Dodatkowe pytania
a) Dlaczego restrukturyzacja jest niezbędna?
W czerwcu 2016 r. Wielka Brytania zagłosowała za opuszczeniem Unii Europejskiej („UE”) („Brexit”). Rząd Wielkiej 
Brytanii rozpoczął formalny proces negocjowania warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE w marcu 2017 r. poprzez 
rozpoczęcie procedury art. 50 Traktatu Lizbońskiego. Proces negocjacyjny prawdopodobnie zajmie co najmniej dwa lata. 

Działalność AIG w Europie ma obecnie następującą strukturę: siedziba AEL w Wielkiej Brytanii i sieć oddziałów w EOG 
wraz z Szwajcarią. Prawdopodobnie struktura ta nie będzie możliwa do utrzymania po Brexicie. 

W oczekiwaniu na wyjście Wielkiej Brytanii z UE AIG podjęła decyzję o restrukturyzacji swojej działalności operacyjnej 
w Europie. Z istniejącej spółki ubezpieczeniowej AEL AIG planuje utworzyć dwie oddzielne podgrupy; jedną z siedzibą 
w Wielkiej Brytanii obejmującą AIG UK i jedną z siedzibą w Luksemburgu obejmującą AESA.

b) Jaki wpływ na posiadaczy polis miałoby nieprzeprowadzenie restrukturyzacji?
W przypadku braku Proponowanego planu i w przypadku utraty możliwości korzystania ze swobód unijnych przez 
Wielką Brytanię pojawiłyby się istotne obawy dotyczące zdolności AEL do spełnienia regulacyjnych wymogów 
kapitałowych, rozpatrywania roszczeń zgodnie z zasadami regulacyjnymi, obsługi istniejących posiadaczy polis z EOG 
oraz przedłużania umów ubezpieczenia z EOG.

c) Kto pokryje roszczenia posiadaczy polis po wdrożeniu Proponowanego planu?
Po wdrożeniu Proponowanego planu AIG UK pokryje roszczenia Posiadaczy polis podlegających przeniesieniu na 
terenie Wielkiej Brytanii i AESA pokryje roszczenia Posiadaczy polis podlegających przeniesieniu na terenie Europy. 
Personel ds. roszczeń zatrudniony wcześniej przez AEL będzie nadal świadczyć usługi z zakresu rozpatrywania roszczeń 
w imieniu AIG UK oraz AESA po wdrożeniu Proponowanego planu. 

d) Czy proponowany plan wpłynie na zewnętrzne ustalenia dotyczące reasekuracji AEL?
AEL zwróci się do Wysokiego Trybunału o wydanie orzeczenia pomocniczego, aby umożliwić zarówno AIG UK, jak i AESA 
zachowanie korzyści płynących z zewnętrznej reasekuracji w zakresie, w jakim pokrywa ona jakąkolwiek część jakichkolwiek 
umów ubezpieczenia AEL podlegających przeniesieniu w ramach Proponowanego planu. Jest mało prawdopodobne, aby 
niewydanie przez Wysoki Trybunał wspomnianego orzeczenia pomocniczego wpłynęło na moje wnioski.

e) W jaki sposób można uzyskać więcej informacji?
Kopia Sprawozdania dotyczącego planu jest dostępna do pobrania ze strony internetowej www.aig.com/brexit lub 
można ją uzyskać kontaktując się z prawnikami wskazanymi poniżej.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
Londyn EC4Y 1HS 
Wielka Brytania 
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4. INFORMACJA PRAWNA

POWIADOMIENIE

W SPRAWIE
AIG EUROPE LIMITED

ORAZ 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED 

ORAZ
AIG EUROPE SA 

ORAZ
W SPRAWIE  

USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH Z 2000 R.

WYSOKI TRYBUNAŁ

CR-2017-009373

SĄDY GOSPODARCZE I MAJĄTKOWE

ANGLII I WALII 

SĄD GOSPODARCZY (Wydział Kanclerski)

NINIEJSZYM WYDAJE SIĘ POWIADOMIENIE o tym, że dnia 5 marca 2018 r. AIG Europe Limited („Zbywca”) 
oraz American International Group UK Limited („Nabywca z Wielkiej Brytanii”) oraz AIG Europe SA („Nabywca 
z Europy”) złożyły wiosek („Wniosek”) w Wysokim Trybunale Anglii i Walii w Dziale Spraw Gospodarczych 
i Własności, w Sądzie Gospodarczym w Londynie („Trybunał”) zgodnie z częścią 107(1) Ustawy o usługach 
finansowych i rynkach z 2000 r. (z późniejszymi zmianami) („FSMA”) o wydanie Orzeczenia:

1. na mocy części 111 FSMA zatwierdzającego plan przeniesienia działalności ubezpieczeniowej („Plan”) dotyczący 
przeniesienia:

 (a)  określonej działalności ubezpieczeniowej prowadzonej przez Zbywcę na Nabywcę z Wielkiej Brytanii 
(„Przeniesienie działalności na terenie Wielkiej Brytanii”) na warunkach określonych 
w Orzeczeniu i bez jakichkolwiek innych aktów lub instrumentów; oraz 
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 (b)  niedługo po przeniesieniu Działalności na terenie Wielkiej Brytanii, wszelkiej pozostałej działalności 
ubezpieczeniowej prowadzonej przez Zbywcę na Nabywcę z Europy („Przeniesienie działalności 
na terenie EOG”) w ramach planowanego połącznia transgranicznego poprzez przejęcie Zbywcy 
przez Nabywcę z Europy na mocy Ustawy o spółkach (transgraniczne łączenie) z 2007 r. (SI 
2007/2974) („Połączenie”) oraz na warunkach określonych w Orzeczeniu; oraz 

2. ustanawiającego warunek dodatkowy w związku z Planem na mocy części 112 oraz 112A FSMA.

Następujące dokumenty są dostępne bezpłatnie i można je pobrać pod adresem www.aig.com/brexit : 

• kopia sprawozdania dotyczącego warunków Planu przygotowanego zgodnie z częścią 109 FSMA przez 
Niezależnego eksperta, Steve'a Mathewsa z Willis Towers Watson, którego powołanie zatwierdził Urząd Regulacji 
Ostrożnościowej („Sprawozdania dotyczącego planu”); 

• pełny dokument Planu; 
• Broszura dotycząca planu (zawierająca podsumowanie warunków Planu oraz podsumowanie Sprawozdania 

dotyczącego planu); oraz 
• dokument zawierający pytania i odpowiedzi dotyczące Planu. 

Dokumenty dodatkowe oraz wszelkie aktualności dotyczące Planu będą zamieszczane na stronie internetowej, aby 
można było uzyskać aktualne informacje. Można również uzyskać darmowe kopie wszelkich tego rodzaju dokumentów 
kontaktując się ze Zbywcą pisemnie bądź telefonicznie przy użyciu danych kontaktowych podanych poniżej.

Wniosek zostanie rozpatrzony dnia 18 października 2018 r. przez sędziego Wydziału Kanclerskiego Wysokiego 
Trybunału pod adresem  
Rolls Building, Fetter Lane, Londyn, EC4A 1NL, Wielka Brytania. Podobny wniosek dotyczący Połączenia zostanie  
rozpatrzony w tym samym terminie. Jeżeli zostanie on zatwierdzony przez Trybunał, proponuje się wejście w życie Planu 
i Połączenia w dniu 1 grudnia 2018 r. 

Każda osoba, która twierdzi, że wdrażanie Planu może mieć na nią negatywny wpływ, ma 
prawo przyjść na rozprawę i wyrazić swoją opinię osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela 
prawnego. 

Każda osoba, która twierdzi, że wdrażanie Planu może mieć na nią negatywny wpływ, ale nie zamierza uczestniczyć 
w rozprawie, może złożyć oświadczenie dotyczące Planu telefonicznie lub na piśmie na ręce prawników wskazanych 
poniżej lub Zbywcy, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. 

Każdą osoba, która zamierza pojawić się na rozprawie lub złożyć oświadczenie telefonicznie lub na piśmie, uprasza się  
(ale nie jest to obowiązkowe) o przekazanie swoich zastrzeżeń najszybciej jak to możliwe, a najlepiej co najmniej na 
pięć dni przed rozprawą dotyczącą Wniosku, która odbędzie się w dniu 18 października 2018 r., na ręce prawników 
wskazanych poniżej lub Zbywcy, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeżeli Plan zostanie zatwierdzony przez Trybunał, poskutkuje to przeniesieniem:

1.  wszelkich umów, mienia, aktywów i zobowiązań dotyczących Przeniesienia działalności na terenie Wielkiej 
Brytanii na Nabywcę z Wielkiej Brytanii na warunkach określonych w Orzeczeniu; oraz 

2.  wszelkich umów, mienia, aktywów i zobowiązań dotyczących Przeniesienia działalności na terenie EOG na 
Nabywcę z Europy na warunkach określonych w Orzeczeniu,

każdorazowo, niezależnie od tego, czy ktokolwiek byłby w inny sposób uprawniony do unieważnienia, modyfikacji, 
nabycia lub roszczenia sobie tytułu lub prawa lub traktowania tytułu lub prawa jako unieważnione lub zmodyfikowane 
w związku z powyższym. Wszelkie tego rodzaju prawa będą wykonalne wyłącznie w zakresie przewidzianym w 
Orzeczeniu wydanym przez Trybunał.

6 kwietnia 2018 r.

Adres do kontaktu ze Zbywcą:

The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Wielka Brytania
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Informacje kontaktowe Zbywcy:

Numer telefonu:

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

Nasze linie telefoniczne są czynne między godz. 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt 
państwowych oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

Adres korespondencyjny: AIG Brexit Team, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Wielka Brytania

E-mail: aigbrexit@aig.com 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65 Fleet Street
Londyn
EC4Y 1HS
Wielka Brytania 

Nr ref.: 153385.0064 (GHFS) 
Prawnicy Zbywcy
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