
Уважаеми Господине / Уважаема Госпожо,

ТОВА ПИСМО И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО СА ВАЖНИ - МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ГИ 
ВНИМАТЕЛНО

Пишем Ви, защото архивите ни показват, че Вие или едно дружество в рамките на Вашата група сте установили 
стопанска дейност със или сте се ангажирали със стопанска дейност от името на AIG Europe Limited (AEL). Пишем Ви, 
за да Ви представим важни подробности по отношение на Плануваното прехвърляне на тази стопанска дейност. 

Какво се случва?
Ние преструктурираме AEL в отговор на решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз 
(ЕС) (общоизвестно като „Брекзит“ (Brexit)). Ние преорганизираме, за да гарантираме, че разполагаме с най-
подходящата структура, от която да обслужваме притежателите на полици в Обединеното кралство и Европа след 
Брекзит. 

Ние плануваме да прехвърлим цялата ни застрахователна стопанска дейност в Европа към AIG Europe SA (AIG 
Europe), друго застрахователно дружество в рамките на AIG Group (Плануваното прехвърляне). AIG Europe 
е учредена в Люксембург, оторизирана е от Министъра на финансите на Люксембург и подлежи на контрола 
на Commissariat aux Assurances. Плануваното прехвърляне подлежи на необходимите законови и регулаторни 
одобрения. Ако бъде одобрено, то се очаква да влезе в сила на 1 декември 2018 г.

Плануваното прехвърляне няма да има ефект върху покритието, осигурено на притежатели на полици, 
задълженията им по техните полици или начина на администриране на полиците. Нашите задължения към 
притежателите на полици няма да се променят, но застрахователят по полицата ще се промени от AEL на 
AIG Europe. Достъпът на определени притежатели на полици до Плана за обезщетение при финансови 
услуги в Обединеното кралство (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) и Службата на финансовия 
омбудсман (Financial Ombudsman Service, FOS) може да се промени и за AIG Europe може да се прилага 
регулаторният режим на Люксембург вместо този на Обединеното кралство. Това е описано с повече 
подробности в документа за често задавани въпроси (Въпроси и Отговори, ВиО), приложен към настоящото 
писмо. 

По-долу сме представили подробности за начина, по който ще се извърши Плануваното прехвърляне, какви 
предпазни мерки има в процеса за Вас (и Вашите клиенти), къде можете да намерите допълнителна информация и 
правата, които имате Вие (и Вашите клиенти). Моля, Вие и всички Ваши клиенти, които са засегнати от Плануваното 
прехвърляне, да прочетете внимателно информацията, осигурена в настоящото писмо и приложенията към него, за 
да можете Вие и Вашите клиенти да обмислите последствията от Плануваното прехвърляне.

Освен както е посочено в раздела „Извършване на съобщение“ на страница 4, не е необходимо предприемането 
на допълнително действие във връзка с Плануваното прехвърляне. Въпреки това, ако не сте сигурни за 
предложенията, имате въпроси, желаете разяснение или мислите, че Вие или Вашите клиенти може да бъдете 
засегнати неблагоприятно, ще се радваме да Ви окажем допълнително съдействие. Вие и Вашите клиенти имате също 
така правото според правилата на Обединеното кралство, регулиращи прехвърлянето, да изразите възраженията си 
пред AEL и да направите изложения до Висшия съд на Англия и Уелс (писмено или лично), както е описано по-долу.

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



Как ще се извърши Плануваното прехвърляне?
Плануваното прехвърляне следва да се изпълни чрез план за прехвърляне на обединената застрахователна 
стопанска дейност според Част VII от Закона за финансови услуги и пазари от 2000 г. и процес на презгранично 
сливане според Директивата на Европейския парламент относно презграничните сливания (ЕС 2017/1132). Този 
процес изисква Висшият съд на Англия и Уелс (Висшият съд) да одобри Плануваното прехвърляне и независим 
експерт (Независим експерт) да даде своето мнение за възможния ефект от прехвърлянето върху притежателите 
на полици. Независимият експерт заключи, че притежателите на полици няма да бъдат засегнати неблагоприятно в 
съществена степен от Плануваното прехвърляне. Можете да намерите резюме на доклада на независимия експерт в 
приложената Брошура на плана (Брошура на плана).

Можете да намерите резюме на Плануваното прехвърляне в Брошурата на плана. Допълнителна информация 
е осигурена също в документа с ВиО. Той включва информация за това защо AIG предприема Плануваното 
прехвърляне и какво означава това за притежателите на полици.

Какви предпазни мерки има в процеса за Вас?
Като част от Плануваното прехвърляне, Вашите интереси (и интересите на Вашите клиенти) са защитени чрез процес 
на задълбочен преглед, който има за цел да гарантира, че притежателите на полици, бенефициентите и други 
заинтересовани страни получават подходящо уведомяване и имат право да изразят възраженията си, които да бъдат 
разгледани от Висшия съд. Този процес на преглед включва:

• назначаването на независим експерт за съставяне на доклад за Висшия съд за възможното въздействие на 
прехвърлянето върху притежателите на полици и други заинтересовани страни;

• възможността за Вас, Вашите клиенти и други заинтересовани страни да възразите или да изразите притеснения 
във връзка с Плануваното прехвърляне, както пред Висшия съд, така и до нас, след което изразените 
притеснения ще бъдат съобщени на Контролния регулаторен орган на Обединеното кралство (Prudential 
Regulation Authority, PRA), Органа по финансово поведение (FCA), Независимия експерт и Висшия съд;

• подробна консултация с PRA и FCA, който ще осигури също доклад за Плануваното прехвърляне до Висшия  
съд; и

• одобрението на Плануваното прехвърляне от Висшия съд.

Висшият съд ще одобри Плануваното прехвърляне само ако го счита за подходящо при всички обстоятелства. Ако 
прехвърлянето бъде одобрено от Висшия съд, то се очаква да влезе в сила на 1 декември 2018 г. 

По какъв начин Плануваното прехвърляне засяга Вас и Вашите клиенти
Плануваното прехвърляне няма да окаже влияние върху покритието, администрирането или задълженията по 
настояща (или направена в миналото) полица, издадена от AEL. Нашите задължения към притежателите на полици 
няма да се променят, но полиците им ще бъдат прехвърлени от AEL на AIG Europe. Достъпът на някои притежатели на 
полици до FSCS и FOS на Обединеното кралство може да се промени и за AIG Europe ще се прилага регулаторният 
режим на Люксембург вместо този на Обединеното кралство. Това е описано с повече подробности в документа за 
Въпроси и отговори, приложен към настоящото писмо.  
Ако имате споразумения с AEL, които регулират взаимоотношението между Вашата компания и AEL (Условия на 
споразуменията за стопанска дейност), то/те ще бъде(ат) прехвърлено(и) автоматично на AIG Europe според 
Плануваното прехвърляне и Вие не трябва да предприемате каквото и да е действие във връзка с това.

Какво трябва да направите оттук нататък?
Ще намерите приложени Брошура на плана, съдържаща допълнителна информация за Плануваното прехвърляне, 
както и документа с ВиО, като насърчаваме Вас (и Вашите клиенти) да ги прочетете внимателно. Брошурата на 
плана съдържа:

• резюме на Плануваното прехвърляне;
• резюме на доклада на независимия експерт; и
• уведомяване за Плануваното прехвърляне и допълнителна информация за заседанието на Висшия съд.

Ако нямате притеснения за Плануваното прехвърляне или не желаете да го обжалвате, не се изисква да 
предприемате по-нататъшно действие. 

Въпреки това, ако Вие (или Вашите клиенти) имате притеснения относно прехвърлянето и как то може да засегне 
Вас (и Вашите клиенти), Вие (и Вашите клиенти) имате правото да направите писмени изложения до Висшия съд или 
да бъдете изслушани на заседанието на Висшия съд за одобрение на Плануваното прехвърляне (лично или чрез 
законен представител). Заседанието на Висшия съд е насрочено да се проведе на 18 октомври 2018 г. на адрес: 
Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL. Вие (или Вашите клиенти) можете 
също така да изразите притесненията си до нас в писмена форма или по телефона и ние ще ги отбележим и съобщим 
на PRA, FCA, независимия експерт и Висшия съд. За подробности относно начина, по който можете да се свържете с 
нас, моля, вижте раздела „Допълнителна информация“ по-долу. 



Извършване на съобщение
Както е посочено по-горе, като част от Плануваното прехвърляне, от нас се изисква да уведомим писмено всички 
притежатели на полици, бенефициенти и други заинтересовани страни (включително онези, които понастоящем са 
или скоро са били притежатели на полици) на AEL. Предприемат се мерки за извършването на съобщението и може 
да се свържем или вече сме се свързали с Вашата фирма, за да потърсим помощ при подготовката за него.

Може да получите запитвания от Вашите клиенти (както настоящи, така и скорошни притежатели на полици) относно 
Плануваното прехвърляне. Документът за ВиО, осигурен с това писмо, ще Ви осигури достатъчно информация за 
отговаряне на много от запитванията на Вашите клиенти. Ако клиентите Ви имат по-сложни въпроси, моля, насочете 
ги към опциите за контакт в раздела „Допълнителна информация“ по-долу.

Допълнителна информация
Ако желаете допълнителна информация или копия от документите за Плануваното прехвърляне безплатно, или 
имате други въпроси, моля, свържете се с AEL на предназначената линия за съдействие на 00800 244 244 29, или 
по имейл на aigbrexit@aig.com, или в писмена форма до: AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB. 
Линията за съдействие ще бъде отворена между 9:00 ч. сутринта и 17:00 ч. следобед от понеделник до петък (без 
официални празници). Също така, копия на всички документи, свързани с Плануваното прехвърляне, включително 
пълните условия и доклада на независимия експерт, могат да бъдат изтеглени от нашия уебсайт: www.aig.com/brexit 
(Уебсайт за плана). В уебсайта за плана са налични и други езици. Актуализации относно прехвърлянето ще бъдат 
публикувани периодично на Уебсайта за плана, включително всички промени към датата на заседанието на  
Висшия съд.

Ако Вашето запитване не е свързано/а с Плануваното прехвърляне, но вместо това се отнася до обичайни въпроси по 
полицата, като иск, подновяване или управление на полицата, моля, използвайте обичайните данни за контакт с AIG. 

Прехвърлянето на Вашите Условия за споразумение(я) за стопанска дейност ще означава, че компанията от AIG 
Group, която контролира обработването на информацията относно тази полица, ще се промени от AEL на AIG 
Europe. Обработването на информация в друго отношение остава непроменено и ние ще продължим да я пазим, 
както сме правили винаги. Можете да намерите повече информация за начина, по който  
AIG Group обработва Вашите лични данни, като посетите www.aig.com/globalprivacy.

С уважение, 
 
 
 
 
 

 
 
Chris Newby 
Главен оперативен директор 
за и от името на AIG Europe Limited
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