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ЧАСТ А - ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОМЕНИ НА НАШАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1. Какви промени се извършват в стопанската дейност на AIG?
Вашата полица понастоящем е подписана от AIG Europe Limited („AEL“), застрахователно дружество, 
регистрирано в Обединеното кралство (Обединено кралство), което е оторизирано от Контролния регулаторен 
орган („Prudential Regulation Authority, PRA“) и е регулирано от PRA и Органа по финансово поведение 
(„Financial Conduct Authority, FCA“). Ние предлагаме да прехвърлим цялата застрахователна стопанска дейност 
на AEL, включително Вашата полица, на две наскоро оторизирани застрахователни дружества в рамките на 
AIG Group (Предложено прехвърляне). Двете наскоро оторизирани застрахователни дружества са American 
International Group UK Limited („AIG UK“) и AIG Europe SA („AIG Europe“). За повече информация относно това, 
на кое от тези дружества ще бъде прехвърлена Вашата полица, моля, вижте въпроси 9 и 10. 

2. Защо AIG предприема плануваното прехвърляне?
Плануваното прехвърляне представлява част от преструктурирането, изпълнявано от AIG в рамките на AIG Group 
в отговор на решението на народа на Обединеното кралство страната да напусне ЕС („ЕС“) (общоизвестно като 
„Брекзит“). Процесът на Брекзит (Brexit) ще доведе до излизане на Обединеното кралство от ЕС на 29 март 2019 
г. Ние предприемаме плануваното прехвърляне като част от по-мащабното ни преструктуриране, за да осигурим 
непрекъснатост в обслужването на актуалните ни притежатели на полици и да извършваме нова застрахователна 
стопанска дейност в Европа след Брекзит.

3. Как ще се извърши плануваното прехвърляне?
плануваното прехвърляне ще бъде извършено чрез прехвърляне на общата застрахователна стопанска дейност 
според Част VII от Закона за финансовите услуги и пазари от 2000 г. („FSMA“) и презгранично сливане съгласно 
Директивата на Европейския парламент за презгранично сливане (Сливане). Допълнителна информация за 
законния процес и последствието от плануваното прехвърляне и сливането, е посочена по-долу във въпроси 5, 6, 7 
и 8

4. Трябва ли да направя нещо?
Насърчаваме Ви да прочетете внимателно информацията, осигурена в този документ и в брошурата за плана 
(„Брошура за плана“), за да обмислите последствията от плануваното прехвърляне. При все това, освен ако 
не сте сигурни за предложенията, имате въпроси, желаете разяснение или считате, че може да сте засегнати 
неблагоприятно, от Вас не се изисква да предприемате действие във връзка с плануваното прехвърляне. За 

Моля, обърнете внимание, че не всички от тези ЧЗВ ще бъдат уместни за всички получатели. Ние бихме изтъкнали 
следните раздели, които се отнасят конкретно до следните групи:

Ако Вие сте: Уместни въпроси

Притежател на полица 
или ищец

Части А до Д са насочени главно до притежатели на полици и ищци, макар 
че осигуряват полезна информация за брокери, презастрахователи и други 
заинтересовани страни

Брокер За Вас ще бъде полезно да прегледате Части А до Д, за да научите информацията, 
осигурена на клиентите и за да Ви помогнат да отговорите на клиентите, които 
имат запитвания.

Част Е е предназначена конкретно за брокери.

Презастраховател Всички въпроси в Части А до Д са уместни за Вас, въпреки че трябва да обърнете 
внимание, че споменаванията на "полици" в тези раздели се отнасят за случаите, 
когато AEL е (пре)застрахователят. 

Част Ж е предназначена конкретно за презастрахователи на AEL. 

Доставчик / продавач 
/ дистрибутор или друг 
партньор за стопанска 
дейност (други 
заинтересовани страни)

Части А до Д следва да Ви осигурят полезна информация за нашата сделка 
по преструктуриране, въпреки че няма да бъдат уместни въпроси, свързани с 
обработката на застрахователни полици, освен ако Вие самите не сте притежател 
на полица или ищец. 

Част З е предназначена конкретно за други незастрахователни договорни 
партньори на AEL.
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допълнителна информация относно начина, по който можете да направите изложения, да изразите притеснения 
или да зададете въпроси относно плануваното прехвърляне, моля, вижте въпроси 26 и 40.

5. Какво е прехвърляне на застрахователна стопанска дейност?
Прехвърляне на застрахователна стопанска дейност (наречено понякога „прехвърляне според Част VII“) 
е прехвърляне на застрахователна стопанска дейност според Част VII на FSMA. Това е процес, при който 
отговорностите на един застраховател и съответните активи се прехвърлят на друг застраховател. Процесът, 
който трябва да се спазва, е строг с цел осигуряване защитата на притежателите на полици. За да бъде валидно, 
плануваното прехвърляне трябва да бъде одобрено от Висшия съд на Англия и Уелс („Висш съд“). Разглеждайки 
плануваното прехвърляне, Висшият съд ще вземе предвид изложенията на PRA, FCA и независимия експерт, както и 
всички възражения, направени от засегнатите страни, като притежатели на полици и презастрахователи.

6. Какво е презгранично сливане?
Едно презгранично сливане включва сливането или обединяването на две или повече компании, базирани в две 
или повече различни държави-членки на Европейската икономическа зона (държави от ЕИЗ) по такъв начин, че 
активите и отговорностите на дружеството „прехвърлител“ (в този случай AEL) стават активите и отговорностите 
на компанията приемник (в този случай AIG Europe) по силата на закона и дружеството прехвърлител (AEL) е 
прекратено. 

7. Какъв е законният процес за реализиране на плануваното прехвърляне и сливането?
Плануваното прехвърляне и сливането включват множество стъпки. Като цяло, те могат да бъдат резюмирани по 
следния начин 

• Стъпка 1 (Прехвърляне в Обединеното кралство): Цялата стопанска дейност на AEL, свързана с 
Обединеното кралство, ще бъде прехвърлена към AIG UK съгласно прехвърляне на застрахователна 
стопанска дейност според Част VII на FSMA.

• Стъпка 2 (Прехвърляне в Европейския съюз): Цялата застрахователна стопанска дейност на AEL, свързана 
с Европа, ще бъде прехвърлена на AIG съгласно прехвърляне на застрахователна стопанска дейност според 
Част VII на FSMA и сливането.

• Стъпка 3 (Прекратяване): След завършване на плануваното прехвърляне в Европа, AIG Europe ще бъде 
приемникът на AEL и AEL ще бъде прекратен по силата на закона. 

Прехврърлянето зависи от сливането и обратното. Следователно, плануваното прехвърляне ще бъде извършено само 
ако сливането бъде одобрено и сливането ще бъде извършено само ако плануваното прехвърляне бъде одобрено. 

Както е посочено във въпрос 5 по-горе и е описано по-подробно в Част В по-долу, плануваното прехвърляне и 
сливането включват съдебен процес в Обединеното кралство и изискване за уведомяване на притежателите на 
полици и други заинтересовани страни, за да могат да бъдат изслушани на окончателното заседание на Висшия 
съд.
 
Ако бъде одобрено от Висшия съд, както плануваното прехвърляне, така и сливането се очаква да станат валидни 
на 1 декември 2018 г. („Дата на завършване“). 

Тъй като сливането означава сливането на AEL с AIG Europe, необходимо е да се извърши плануваното 
прехвърляне в Обединеното кралство, преди сливането за прехвърляне на застрахователната стопанска дейност 
на AEL в Обединеното кралство към AIG UK. AEL може да прехвърли своята застрахователна стопанска дейност в 
Европа към AIG Europe съгласно прехвърляне на застрахователна стопанска дейност според Част VII на FSMA без 
предприемане на сливането; това би отстранило нуждата от плануваното прехвърляне в Обединеното кралство. 
Въпреки това, предприемането на сливането има определени структурни предимства за AIG Group, от които тя 
желае да се възползва.

8. Какво е последствието от плануваното прехвърляне?
Резюме на основните термини относно плануваното прехвърляне са посочени в Брошурата за плана. Като цяло, 
последствието от плануваното прехвърляне ще бъде това, че правата и задълженията на AEL според полиците, 
които се прехвърлят, ще бъдат прехвърлени без изменение на AIG UK или на AIG Europe. Всички права или 
отговорности, които имате спрямо застрахователя, ще останат непроменени, но след плануваното прехвърляне ще 
могат вместо това да бъдат изпълнени спрямо или ще бъдат дължими на AIG UK или AIG Europe. Това означава, че: 

• освен що се отнася до Вашите права на достъп до Плана за обезщетение при финансови услуги и 
възможността да отнесете спорове на вниманието на Службата на финансовия омбудсман, което ще се 
промени за някои притежатели на европейски полици (моля, вижте въпроси 9, 10 и 19 до 21 по-долу за 
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повече подробности), Вие ще продължите да имате същите права, ползи и задължения, и ще подлежите на 
същите условия и изисквания във връзка с Вашата полица, с изключение на това, че AIG UK (в случая на 
стопанската дейност в Обединеното кралство) и AIG Europe (в случая на стопанската дейност в Европа) 
ще бъдат заменени като съответния застраховател вместо AEL.  Няма да има други промени на условията и 
изискванията по Вашата полица;

• всички съдопроизводства (независимо дали настоящи, бъдещи, предстоящи, заплашващи или други), 
включващи AEL, ще бъдат започнати или продължени от или спрямо AIG UK (в случая на стопанската дейност 
в Обединеното кралство) или AIG Europe (в случая на стопанската дейност в Европа) вместо AEL, и AIG UK 
или AIG Europe (както е приложимо) ще имат право на всякакви и всички защити, искове, насрещни искове и 
права на прихващане, които AEL би имала; и

• всяко съдебно решение, заповед или обезщетение, което не е изпълнено изцяло преди датата на завършване, 
няма да бъде повече изпълнимо от или спрямо AEL, а ще стане изпълнимо от или спрямо:

 o AIG UK относно стопанска дейност в Обединеното кралство; и
 o AIG Europe относно стопанска дейност в Европа. 

За повече информация относно това, на кое от тези дружества ще бъде прехвърлена Вашата полица, моля, вижте 
въпроси 9 и 10.

9. Как мога да знам къде ще бъде прехвърлена моята полица към датата на завършване?
Като цяло, ако полицата Ви покрива рискове в Обединеното кралство и/или държава извън ЕИЗ и не е била 
осигурена от европейски клон на AEL, ще се считате за притежател на полица в Обединеното кралство и Вашата 
полица ще бъде прехвърлена към AIG UK („Полица в Обединеното кралство“). Всички други полици ще се 
считат за европейски полици и ще бъдат прехвърлени към AIG Europe („Полица в Европа“). В случай че полицата 
Ви покрива рискове, както в Обединеното кралство, така и в Европа и не е издадена от европейски клон на AEL, 
Вие ще бъдете притежател на полица, както на AIG UK, така и на AIG Europe („Разделена полица“). За по-добро 
представяне къде ще бъде прехвърлена Вашата полица на датата на завършване (и за по-лесно определяне 
на „мястото на риска“ на Вашата полица), ние изготвихме диаграма за притежателите на полици, която е 
представена в Приложение 1. Ако имате въпроси относно начина, по който ще бъде обработена Вашата полица, 
моля, свържете се на специализираната телефонна линия за съдействие, пишете ни или ни изпратете имейл, като 
използвате данните, посочени във въпрос 40 по-долу.

10. Какво ще се случи, ако моята полица покрива рискове, както в Обединеното кралство, така и в 
Европа?
Както е обяснено във въпрос 9, когато Вашата полица покрива рискове в Обединеното кралство и Европа и не е 
била издадена от европейски клон на AEL, полицата Ви ще бъде разделена между AIG UK и AIG Europe и Вие ще 
бъдете притежател на полица и на двете. 
Притежаването на разделена полица няма да се отрази на условията и изискванията на Вашата актуална 
полица, които ще се прилагат като цяло (общо) от AIG Europe и AIG UK. Това означава, че освен що се отнася до 
Вашите права на достъп до Плана за обезщетение при финансови услуги и способността да отнесете спорове на 
вниманието на Службата на финансовия омбудсман, което ще се промени относно частта от полицата в Европа 
на Вашата разделена полица (моля, вижте въпроси 19 до 21 по-долу за повече подробности), Вие ще продължите 
да имате същите права, ползи и задължения и ще подлежите на същите условия и изисквания във връзка с Вашата 
полица (включително всички приложими ограничения по полицата), както преди. Единствената промяна на 
условията на Вашата полица ще бъде да замени AIG UK и AIG Europe като застрахователи (съответно за рискове в 
Обединеното кралство и Европа) вместо AEL.

11. Къде е базирана AIG UK?
AIG UK е регистрирана в Обединеното кралство и ще извършва дейност от адрес: The AIG Building, 58 Fenchurch 
Street, London (същото главно управление в Лондон, откъдето извършва дейност понастоящем AEL). AIG UK ще 
бъде оторизирана от PRA и регулирана от PRA и FCA. AIG UK е дружество от AIG Group и ще извършва дейност 
като новото застрахователно дружество в Обединеното кралство на AIG Group и ще предлага застрахователни 
продукти и решения в Обединеното кралство, както е извършвано от AEL преди това. Същите екипи ще продължат 
да осигуряват експертно застраховане и уреждане на застрахователни претенции, както правят сега и нашите 
данни за контакт ще останат същите. 

12. Къде е базирана AIG Europe?
AIG Europe е регистрирана в Люксембург и ще извършва дейност от главното управление в град Люксембург, 
което се намира на адрес: 10b Rue des Merovingiens, Bertrange, L-8070 Люксембург. AIG Europe е оторизирана 
от Министъра на финансите на Люксембург и подлежи на контрола на Commissariat aux Assurances („CAA“). AIG 
Europe е дружество AIG Group и ще извършва дейност като новото европейско застрахователно дружество от AIG 
Group, предлагайки застрахователни продукти и решения в континентална Европа, както е извършвано от AEL 



8

преди това. Същите екипи ще продължат да осигуряват експертно застраховане и уреждане на застрахователни 
претенции, както правят сега и нашите данни за контакт ще останат същите.

13. Защо AIG избра Люксембург за новото си място на управление в Европа?
Решението на AIG да установи новото си европейско главно управление в Люксембург е взето по редица причини 
след задълбочен преглед на възможни места. По-голяма част от стопанската дейност, която ще запишем извън AIG 
Europe, ще бъде в континентална Европа и географското положение на Люксембург в центъра на европейския 
пазар го поставя точно по средата на нашите пазари. Люксембург е основен член на Европейския съюз, има 
стабилна икономика, опитен и високо уважаван застрахователен регулаторен орган и е център за финансови 
услуги като цяло. Както AEL днес, AIG Europe ще бъде регулирана от рамката, установена от Директивата 
Платежоспособност II, както е изпълнена в Люксембург, осигурявайки на притежателите на полици високо ниво на 
защита. 

14. Аз не съм базиран/а в Обединеното кралство - засяга ли ме плануваното прехвърляне?
Да. плануваното прехвърляне се отнася за всички полици на AEL (включително нейните полици в Обединеното 
кралство, ЕИЗ и останалите държави по света). Ако Висшият съд одобри плануваното прехвърляне, неговото 
решение ще обвърже всички притежатели на полици като въпрос на английския закон и ще бъде признато във 
всички други юрисдикции на ЕИЗ.

ЧАСТ Б - КАКВИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ИМА В ПРОЦЕСА НА ПЛАНУВАНОТО 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ? 

15. Какви предпазни мерки има в процеса на плануваното прехвърляне?
Правната и регулаторната рамка относно плануваното прехвърляне се стреми да осигури, че освен други 
неща, интересите на притежателите на полици са защитени и сигурността и предимствата за всички групи на 
притежателите на полици на AEL няма да бъдат засегнати неблагоприятно в значителна степен. Като част от 
плануваното прехвърляне, Вашите интереси и интересите на всички наши притежатели на полици са защитени чрез 
задълбочен процес на преглед, който включва: 

• назначаването на независим експерт за съставяне на доклад за Висшия съд за възможното въздействие на 
плануваното прехвърляне върху притежателите на полици;

• възможността Вие и други притежатели на полици и заинтересовани страни да се противопоставите или да 
изразите притеснения във връзка с плануваното прехвърляне, както на Висшия съд, така и на нас, след което 
изразените притеснения ще бъдат съобщени на PRA, FCA, независимия експерт и Висшия съд; 

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

• одобрението на плануваното прехвърляне от Висшия съд 

Висшият съд ще одобри плануваното прехвърляне само ако го счита за подходящо при всички обстоятелства. 
Висшият съд ще вземе предвид мнението на независимия експерт, всички изразени притеснения или изложения, 
направени от притежатели на полици, засегнати от плануваното прехвърляне и мнението на PRA и FCA. 

Съответните национални органи за контрол на застрахователните компании в ЕИЗ, където AEL е застраховала 
рискове, ще бъдат уведомени за плануваното прехвърляне, като част от законния и регулаторен процес на 
одобрение.

16. Какво е независим експерт, кой е той и каква е ролята му?
Независимият експерт е експерт по застрахователна статистика, който изготвя доклад за Висшия съд за 
възможните последствия от плануваното прехвърляне за притежателите на полици. Независимият експерт трябва 
да е независим от AEL, AIG UK и AIG Europe, както и PRA и FCA. 

Стив Матюс (Steve Mathews) от Willis Towers Watson, член на преподавателското тяло на Института за 
застрахователна статистика, бе назначен като независим експерт за плануваното прехвърляне. Неговото 
назначаване бе одобрено от PRA след консултация с FCA. 
Независимият експерт преглежда условията на плануваното прехвърляне. Неговият доклад е обективен и се 
основава на задълбочено и внимателно разглеждане на предложенията и стопанската дейност на AEL, AIG UK и 
AIG Europe.

17. Какво гласи докладът на независимия експерт?
Резюме на доклада на независимия експерт се съдържа в Брошурата за плана. Независимият експерт заключи, че:
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• притежателите на полици няма да бъдат засегнати неблагоприятно в значителна степен от плануваното 
прехвърляне; и

• плануваното прехвърляне няма да има значително последствие върху сигурността на договорните права на 
притежателите на полици и равнищата на предоставената им услуга. 

Независимият експерт взе също под внимание в раздел 10 от този доклад промяната на регулаторния режим, 
приложим за застрахователя, и стигна до заключение, че по негово мнение това няма да доведе до съществено 
неблагоприятно въздействие върху притежателите на полици. Ние също взехме това предвид и сме съгласни със 
заключението на Независимия експерт. 

Моля, вижте въпрос 40 за подробности за начина, по който можете да получите копие на пълния доклад на 
независимия експерт. 

18. Каква ще бъде платежоспособността и какви ще бъдат изискванията за капитала на AIG UK и AIG 
Europe?
Европейският съюз („ЕС“) разработи изисквания за платежоспособност на застрахователните компании, известни 
като „Платежоспособност II“, насочени към хармонизиране на нормативните изисквания за застраховане в 
ЕС и повишаване на защитата за потребителите. Директивата бе изпълнена на 1 януари 2016 г. и се отнася 
за всички застрахователни и презастрахователни дружества със седалище в ЕС. Тя следователно се прилага 
за AEL понастоящем и ще се прилага за AIG Europe и AIG UK непосредствено след плануваното прехвърляне. 
Обединеното кралство след Брекзит би могло да приеме различен режим на платежоспособност, който би се 
отнасял за AIG UK. Въпреки това, на този етап няма информация, която да посочва, че Обединеното кралство би 
приело различен режим на платежоспособност към актуалната Платежоспособност II.

19. Какво представлява планът за обезщетение при финансови услуги (FSCS) и ще окаже ли влияние 
плануваното прехвърляне върху достъпа ми до FSCS?
FSCS е установен със закон, план на Обединеното кралство, финансиран от членове на индустрията за финансови 
услуги в Обединеното кралство, който осигурява парично обезщетение на отговарящи на изискванията 
притежатели на полици в случай на несъстоятелност на застрахователно дружество, оторизирано от PRA или FCA. 
Притежателите на полици на AEL, които отговарят на изискванията на приложимите правила, понастоящем имат 
достъп до FSCS.

плануваното прехвърляне може да означава да загубите Вашата защита според FSCS по отношение на Вашата 
актуална полица. Това ще зависи от това дали полицата Ви е в Обединеното кралство, в Европа или е разделена 
полица, както е обяснено по-долу: 

• Ако имате полица в Обединеното кралство (която се прехвърля към AIG UK), FSCS ще продължи да покрива 
всички искове по Вашата полица след плануваното прехвърляне. 

• Ако имате полица в Европа (която се прехвърля към AIG Europe), FSCS ще продължи да покрива всички 
искове по Вашата полица, които възникват преди датата на плануваното прехвърляне, но FSCS няма да 
покрие искове, възникващи след датата на плануваното прехвърляне. За допълнителна информация за 
въздействието на загубата на защитата според FSCS, моля, вижте въпрос 20.

• Ако имате разделена полица, FSCS ще продължи да покрива всички застрахователни искове по частта от 
Вашата полица, която се прехвърля към АIG UK след датата на плануваното прехвърляне. FSCS няма да 
покрие искове, възникващи по частта в Европа на Вашата полица след датата на плануваното прехвърляне. 
За допълнителна информация за въздействието на загубата на защитата според FSCS, моля, вижте въпрос 
20. 

За допълнителна информация относно плановете за застрахователно обезщетение, моля, вижте доклада на 
независимия експерт (вижте въпрос 40 за начина, по който можете да получите копие на доклада на независимия 
експерт). 

20. Какво въздействие ще има загубата на защитата според FSCS за застраховащи/застраховани с 
европейски полици?
FSCS (както е описано във въпрос 19) осигурява парично обезщетение на отговарящи на изискванията 
притежатели на полици в случай на несъстоятелност на едно застрахователно дружество в Обединеното кралство. 
Люксембург, където е учредено дружеството AIG Europe, няма установен със закон план за компенсация, но има 
правила (базирани на подобни принципи като тези в Обединеното кралство) с цел защита на притежателите на 
полици в случай на несъстоятелност на застрахователно дружество в Люксембург. Тези правила имат за цел да 
се ограничи необходимостта притежателите на полици да потърсят компенсация според план, подобен на FSCS, 
но не осигуряват същия вид защита като FSCS. Освен това, притежателите на европейски полици  полици, които 
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са издадени чрез банкови клонове в някои европейски държави, могат да имат достъп до националния план за 
застрахователно обезщетение в съответната държава.

Независимият експерт заключи, че притежателите на европейски полици няма да бъдат засегнати неблагоприятно 
в значителна степен от плануваното прехвърляне, въпреки загубата на защитата според FSCS. Освен това, 
независимият експерт отбеляза в своя доклад, че възможността за несъстоятелност на AIG Europe след 
плануваното прехвърляне е малка. За повече информация за сигурността на притежателите на полици след 
плануваното прехвърляне, включително разглеждане на алтернативни структури за плануваното прехвърляне, 
моля, вижте доклада на независимия експерт. 

21. Какво е Службата на финансовия омбудсман (Омбудсман на Обединеното кралство) и ще окаже ли 
въздействие плануваното прехвърляне върху достъпа ми до Омбудсмана на Обединеното кралство? 
Омбудсманът на Обединеното кралство осигурява на лицата безплатна, независима услуга за разрешаване на 
спорове или оплаквания със застрахователи, които издават или администрират полици от Обединеното кралство. 
Притежателите на полици на AEL, които отговарят на критериите на приложимите правила, понастоящем имат 
достъп до Омбудсмана на Обединеното кралство. Омбудсманът на Обединеното кралство може да издава 
решения, които са обвързващи за застрахователните компании. 

Прехвърлянето може да се отрази на Вашата способност да насочвате спорове или оплаквания на вниманието на 
Омбудсмана на Обединеното кралство по отношение на Вашата актуална полица. Това ще зависи от това дали 
след плануваното прехвърляне Вашата полица е полица в Обединеното кралство, полица в Европа или разделена 
полица, както е обяснено по-долу: 

• Ако имате полица в Обединеното кралство, ще продължите да имате достъп до Омбудсмана на Обединеното 
кралство по отношение на Вашата полица.

• Ако имате полица в Европа, понастоящем бихте имали достъп до Омбудсмана на Обединеното кралство, 
само ако Вашата полица е издадена от AIG в Обединеното кралство на притежател на полица в останалите 
държави на ЕИЗ или от AIG в ЕИЗ на притежател на полица в Обединеното кралство на презгранична 
основа. След прехвърлянето, ако Вие сте притежател на полица в Обединеното кралство и Вашата полица 
е издадена от европейски клон на AEL на презгранична основа, Вие ще запазите достъп до Омбудсмана 
на Обединеното кралство по отношение на Вашата/ите актуална/и полица/полици.  Всички такива 
притежатели на полици ще имат безплатен достъп до националната служба на Омбудсмана за потребителите 
на Люксембург („NCOSL“), Застрахователния медиатор на Люксембург („LIM“) и Регулаторния орган 
на застрахователните компании на Люксембург, CAA, една от главните цели на който е получаването и 
разглеждането на оплаквания от притежателите на полици и други заинтересовани страни (NCOSL, LIM и 
CAA заедно са „Lux Ombudsman Regime“). Въпреки че дейността на Lux Ombudsman Regime е различна 
от тази на Омбудсмана на Обединеното кралство (например, Lux Ombudsman Regime не позволява да 
се налагат обвързващи решения на застрахователя), и двата омбудсмана имат за цел да канализират и 
разрешават спорове на притежатели на полици. Освен това, ако притежавате полица в Европа, Вашето 
право на достъп до налична служба на омбудсман в държавата, в която пребивавате, няма да бъде засегнато 
от плануваното прехвърляне. Независимият експерт разгледа този въпрос, освен други неща, и заключи, 
че притежателите на европейски полици няма да бъдат засегнати неблагоприятно в значителна степен от 
плануваното прехвърляне.

• Ако Вие имате полица в Европа, издадена от Обединеното кралство в ЕИЗ на презгранична основа, въпреки 
че Вашата полица ще бъде прехвърлена към AIG Europe, Вие ще продължите да имате достъп до Омбудсмана 
на Обединеното кралство по отношение на дейностите, извършвани от (или бездействие в) Обединеното 
кралство преди прехвърлянето относно Вашата полица. След прехвърлянето, когато Вашата полица се 
обслужва от AIG Europe в ЕИЗ, Вие няма да имате достъп до Омбудсмана на Обединеното кралство във 
връзка с това обслужване, но вместо това ще получите безплатен достъп до NCOSL и LIM, като актуалният 
достъп до приложимите национални служби за разглеждане на оплаквания във всяка друга държава в ЕИЗ ще 
остане незасегнат.

• Ако имате разделена полица, Вие ще продължите да имате достъп до Омбудсмана на Обединеното кралство 
по отношение на частта от полицата в Обединеното кралство от Вашата полица. Вие ще имате достъп, както 
до Омбудсмана на Обединеното кралство (по отношение на дейности, извършени от Обединеното кралство 
относно Вашата полица), така и до Lux Ombudsman Regime по отношение на частта на полицата в Европа от 
Вашата полица. 

За допълнителна информация относно услугите на омбудсмана, моля, вижте доклада на независимия експерт 
(вижте въпрос 40 за начина, по който можете да получите копие на доклада на независимия експерт). 
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22. FCA и PRA преглеждат ли плануваното прехвърляне?
Да. Както PRA, така и FCA имат правото да направят писмени и устни изложения до Висшия съд, включително да 
предоставят на Висшия съд доклади, съдържащи техните съответни възгледи за плануваното прехвърляне, които 
Висшият съд ще вземе предвид, за да реши дали условията на плануваното прехвърляне са честни и дали са 
защитени интересите на притежателите на полици. Прегледът от FCA и PRA не трябва да заменя съображението на 
всеки клиент за начина, по който може да бъде засегнат/а от плануваното прехвърляне. Окончателното решение 
относно това дали да позволи плануваното прехвърляне принадлежи на Висшия съд.
 

ЧАСТ В - ПРОЦЕСЪТ НА ОДОБРЕНИЕ

23. Кога и къде е заседанието на Висшия съд за разглеждане на плануваното прехвърляне?
Заседанието на Висшия съд, за да разгледа и, ако е счетено за уместно във всички обстоятелства, да одобри 
плануваното прехвърляне, е насрочено за 18 октомври 2018 г. в Лондон. Заседанието на Висшия съд ще се 
проведе на адрес: Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL. Всеки, който желае да присъства 
на заседанието, трябва да се консултира с нашия уебсайт www.aig.com/brexit („Уебсайт на плана“), който 
ще бъде актуализиран, ако се промени датата на заседанието. Моля, преглеждайте редовно уебсайта за 
актуализации.

24. Какво ще се случи по време на заседанието на Висшия съд?
Висшият съд ще разгледа дали да одобри плануваното прехвърляне. Законните представители на AEL ще обяснят 
предложенията, направените уведомления и всички отговори, получени от притежатели на полици и други 
заинтересовани страни. 

Преди да реши дали да одобри плануваното прехвърляне, Висшият съд ще вземе под внимание мненията на 
независимия експерт, PRA, FCA и всички отговори, получени от притежатели на полици и други заинтересовани 
страни. При вземането на решение, Висшият съд ще вземе предвид дали интересите на притежателите на полици 
са били засегнати неблагоприятно в значителна степен от плануваното прехвърляне. Висшият съд ще се ръководи 
от мненията на независимия експерт и PRA и FCA. 

Висшият съд ще разгледа също сливането, докато разглежда плануваното прехвърляне. Сливането включва 
отделни правни формалности към процеса на Част VII и ако Висшият съд установи, че страните по сливането 
(които са AEL и AIG Europe) са изпълнили тези формалности, ще издаде удостоверение в потвърждение на това. 
След получаване на това удостоверение, страните могат да подадат заявление според законодателството на 
Люксембург за влизане в сила на сливането. Както сливането, така и предложението за прехвърляне се очаква да 
станат валидни на 1 декември 2018 г.

25. Мога ли да гласувам за плануваното прехвърляне?
Няма процедури за гласуване във връзка с плануваното прехвърляне на застрахователна стопанска дейност 
и от Вас не се изисква да предприемете каквото и да е действие относно предложението за прехвърляне. 
Ако плануваното прехвърляне бъде одобрено от Висшия съд, всички засегнати полици ще бъдат прехвърлени 
автоматично към AIG UK и/или AIG Europe. Въпреки това, имате право да се противопоставите на плануваното 
прехвърляне и противопоставянето Ви да бъде разгледано от Висшия съд. Моля, вижте въпрос 26 за подробности 
относно това какво да направите, ако искате да се противопоставите.

26. Как мога да се противопоставя на плануваното прехвърляне, да изразя притеснения или да направя 
изявления?
Ако имате коментари или въпроси, или считате, че може да бъдете засегнати неблагоприятно от плануваното 
прехвърляне, моля, обадете се на нашата специализирана линия за съдействие на номера, осигурен в таблицата в 
Приложение 2, и ние ще се опитаме да помогнем. Линията за съдействие ще бъде отворена между 9:00 ч. сутринта 
и 17:00 ч. следобед от понеделник до петък (без официални празници). Ние ще запишем Вашите притеснения и ще 
ги съобщим на PRA, FCA, независимия експерт и Висшия съд. Можете също да ни пишете на адрес: AIG Brexit Team, 
58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, Обединено кралство или да ни изпратите имейл на: aigbrexit@aig.com
Независимо дали ще се свържете с нас първо, Вие имате право:

• Да направите писмени изложения и/или да присъствате лично на заседанието на Висшия съд.
• Инструктирайте Вашия юридически представител да се яви на съдебното заседание на Висшия съд и да 

направи изказвания от Ваше име 

Въпреки че не е нужно да се свържете с нас, преди да упражните Вашите права, посочени по-горе, молим да 
ни уведомите, за да имаме възможност да разберем и да обсъдим притесненията директно с Вас. Поради това 
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молим да ни уведомите при първа възможност, като ни пишете на посочения по-горе адрес или ни изпратите имейл 
на: aigbrexit@aig.com и за предпочитане не по-късно от 5 дни преди заседанието на Висшия съд, насрочено за 
18 октомври 2018 г. Ние ще представим всички получени изложения на вниманието на PRA, FCA, независимия 
експерт и Висшия съд.

27. Кога ще се извърши плануваното прехвърляне и как ще знам, че е започнало?
Ако предложението за прехвърляне бъде одобрено от Висшия съд, ще публикуваме съобщение на уебсайта 
за плана скоро след заседанието на Висшия съд на 18 октомври 2018 г. Ако плануваното прехвърляне бъде 
одобрено от Висшия съд, то се очаква да влезе в сила на 1 декември 2018 г. Ако има промени в графика, тези 
промени ще бъдат отразени в Уебсайта за плана.
 
Ще бъде публикувано също известие в европейски вестник за уведомяване на притежателите на полици, че 
предложението за прехвърляне е одобрено.

28. Кой ще плати за плануваното прехвърляне?
Всички разходи и разноски, направени във връзка с плануваното прехвърляне, включително хонорарите на 
независимия експерт, юридическите такси и таксите на PRA и FCA, ще бъдат понесени от AEL.

ЧАСТ Г - КАКВО ОЗНАЧАВА ПЛАНУВАНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕТО НА МОЯТА ПОЛИЦА

29. Промяната на застрахователното дружество оказва ли влияние върху подновяването на моята полица 
или полицата, която купувам сега?
Ако купите нова полица или подновите Вашата актуална полица преди датата на завършване (която се очаква да 
бъде на 1 декември 2018 г.), застраховката все още ще бъде осигурена от AEL. Ако Вие запазите, подновите или 
закупите Вашата полица на или след датата на завършване, застраховката ще бъде осигурена от AIG UK и/или 
AIG Europe, в зависимост от това дали имате полица в Обединеното кралство, полица в Европа или разделена 
полица (за повече информация относно това дали Вашият застраховател ще бъде AIG UK и/или AIG Europe, вижте 
въпроси 9 и 10).

30. Ще доведе ли плануваното прехвърляне до промяна в застрахователното покритие, което имам по 
моята полица?
Не. Застрахователното покритие, което Ви осигуряваме, няма да се промени в резултат на плануваното 
прехвърляне. Промяната на застрахователното дружество не засяга нито един аспект на актуалното 
застрахователно покритие, което сте закупили, нито Вашата способност да подадете иск. Вашата актуална полица 
ще продължи да бъде валидна след плануваното прехвърляне.

31. Ще преиздадете ли моята настояща полица и ще ми изпратите ли нова?
Не, няма да направим промени в документацията на Вашата актуална полица и няма да Ви издадем нов документ 
за полица. Вие продължавате да бъдете застраховани, не е нужно да предприемате каквото и да е действие. 

32. Моят брокер знае ли за тези промени (ако е приложимо)?
Да, където е приложимо, ние съобщихме за промените на нашите застрахователни брокери и посредници. Те 
знаят, че плануваното прехвърляне не променя деловото взаимоотношение с тях или с Вас. 

33. Плащат ли се допълнителни премии по моята актуална полица в резултат на плануваното 
прехвърляне
Не. Плануваното прехвърляне само по себе си няма да доведе до промяна на премиите, платими по Вашата 
актуална полица.

34. Аз плащам премия чрез директно дебитиране. Трябва ли да попълня друго нареждане за директно 
дебитиране? 
Ако ни плащате автоматично чрез Вашата банкова сметка, тази промяна няма да се отрази на графика или 
процеса на плащане и от Вас няма да се изисква да попълните ново нареждане за плащане. Единствената 
промяна, която може да забележите е, че ако името на дружеството е налично на Вашето изложение, то ще бъде 
актуализирано, за да представя новия застраховател: 

• AIG UK, ако имате полица в Обединеното кралство; и
• AIG Europe, ако имате полица в Европа
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35. Ще работят ли същите хора по моята полица?
Да, всички данни за контакт и телефонни номера за обслужване на клиенти ще останат същите.

36. Очаква се промяната на застрахователното дружество да стане валидна на 1 декември 2018 г. Това 
ли ще бъде моята нова дата на подновяване?
Не. Датата на подновяване на Вашата полица остава същата, както преди

37. Плануваното прехвърляне ще засегне ли подадени от мен застрахователни искове или възможността 
да подавам такива в бъдеще?
Не. Няма да има промяна в настоящото уреждане на искове или настоящия процес за плащане на 
застрахователни обезщетения. Известията за застрахователни претенции трябва да се извършват съгласно 
условията на полицата.

38. Какво ще стане, ако имам застрахователен иск по моята застрахователна полица, който не е бил 
уреден или подлежи на правен спор?
Няма да има промяна в текущата практика. Известията за застрахователни претенции трябва да се извършват 
според условията на полицата. плануваното прехвърляне няма да доведе до промяна в процеса на уреждане 
на застрахователни претенции за притежателите на полици или в процеса за плащане на застрахователни 
обезщетения.

Всички предстоящи, текущи или бъдещи съдопроизводства от или срещу AEL след датата на завършване ще бъдат 
заведени от или срещу AIG UK и/или AIG Europe (както е приложимо).

39. Прехвърлянето ще засегне ли обработването на информация относно моя договор и/или иск? 
Прехвърлянето на Вашия(те) договор(и) и/или иск(ове) ще означава, че дружеството на AIG, което контролира 
обработването на информацията (обикновено наречен Администратор на данни) ще се промени от AEL на AIG UK 
и/или 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.

ЧАСТ Д - ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

40. Къде мога да намеря повече информация?
Ние включихме информация в Брошурата за плана, за да Ви помогнем да разберете плануваното прехвърляне. 
Можете да намерите повече информация също на уебсайтовете за плана, където можете да намерите пълните 
условия на плануваното прехвърляне и пълния доклад на независимия експерт. 

Можете да изисквате също безплатни копия на документите по плануваното прехвърляне чрез уебсайта за 
плана или като се свържете с нас по един от начините, описани по-долу. Можете да се обадите на нашата 
специализирана линия за съдействие, използвайки един от номерата за страната, посочени в Приложение 2 на 
този документ. Можете също да ни пишете на адрес: AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB или 
да ни изпратите имейл на: aigbrexit@aig.com. Ние ще запишем Вашите притеснения и ще ги съобщим на PRA, FCA, 
независимия експерт и Висшия съд. 

Всички бъдещи актуализации, свързани с плануваното прехвърляне, ще бъдат публикувани на Уебсайта на плана, 
включително всички промени на датата на заседанието на Висшия съд и копие на всеки допълнителен доклад, 
изготвен от независимия експерт. Моля, преглеждайте редовно уебсайта за актуализации.

Ще оценим Вашите допълнителни въпроси или притеснения. Нашите данни за контакт няма да се променят в 
резултат на плануваното прехвърляне, затова, моля, продължавайте да поддържате контакт с Вашия обичаен 
служител от AIG или чрез Вашия брокер, ако е приложимо, относно всички запитвания, свързани с Вашата 
актуална полица.

41. Защо получих повече от едно писмо и един информационен пакет?
Ако имате повече от една полица с AEL или полицата Ви покрива рискове, както в Обединеното кралство, така и в 
Европа, може да сте получили повече от един информационен пакет. Извиняваме се за причиненото неудобство. 

42. Вече не притежавам полица, защо това се отнася за мен?
Условията на някои полици, издадени от AEL, може да позволяват подаване на искове няколко години след 
изтичане на полицата. В зависимост от условията на Вашата полица, може все още да имате правото да подадете 
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застрахователно обезщетение въз основа на такава полица. След плануваното прехвърляне, тези искове ще бъдат 
управлявани от AIG UK и/или AIG Europe, в зависимост от това дали имате полица в Обединеното кралство, 
полица в Европа или разделена полица (за повече информация относно това дали AIG UK и/или AIG Europe ще 
урежда Вашите застрахователни обезщетения, вижте въпроси 9 и 10).

43. Какво ще стане, ако искам да отменя моята полица, защото не съм съгласен/на с промените?
Всички права, които имате понастоящем за отмяна на Вашата полица, няма да бъдат засегнати от плануваното 
прехвърляне.

44. Какво ще се случи, ако плануваното прехвърляне не е одобрено?
Ако плануваното прехвърляне не е одобрено от Висшия съд, Вашата полица няма да бъде прехвърлена според 
плануваното прехвърляне. Ако плануваното прехвърляне не е одобрено, ще актуализираме уебсайта за плана с 
допълнителна информация, затова предлагаме да проверявате периодично за промени.

45. Какво ще направи AIG, ако станат известни преходни споразумения за Брекзит?
Ние следим внимателно политическите развития и ще ги вземем под внимание, ако осигурят по-точна програма 
и структура за бъдещото взаимоотношение на Обединеното кралство с Европа. Досега не сме наблюдавали 
развития, които да дават основание за промяна на нашите планове за преструктуриране и плануваното 
прехвърляне. Нашият приоритет е да осигурим непрекъснатост в обслужването на актуалните ни притежатели на 
полици и да представим новата застрахователна стопанска дейност в Европа след Брекзит. 

46. Защо AIG предприема преструктурирането за Брекзит по този начин? 
AIG предприе подробна надлежна проверка във връзка с преструктурирането си за Брекзит, включително в 
механизма за преструктурирането и модела на работа, притежавайки две нови застрахователни дружества (т.е. 
AIG UK и AIG Europe), намиращи се съответно в Обединеното кралство и Люксембург за обслужване на нашите 
притежатели на полици. Ние сме уверени, че предложението ни е най-подходящо, за да продължим да обслужваме 
нашите притежатели на полици и да представим новата застрахователна стопанска дейност в Европа след Брекзит.

ЧАСТ Е - СПЕЦИФИЧНИ ВЪПРОСИ ЗА БРОКЕРИ 

47. Какви са Вашите срокове за разполагане с капитализирано европейско застрахователно дружество, 
което може да извършва базирана в ЕС стопанска дейност и е способно да изплаща искове относно 
европейските стопански дейности на клиентите? 
Дружеството AIG Europe бе лицензирано в началото на 2018 г. То ще бъде готово да получи европейската 
стопанска дейност като част от европейското прехвърляне на 1 декември 2018 г.; като част от това прехвърляне, 
то ще получи капитала, необходим за подкрепа на европейската стопанска дейност. Очаква се от същата дата 
AIG Europe да започне извършването на нова и обновена стопанска дейност и обслужване на актуалните полици. 
За нашите притежатели на полици това означава, че преходът към новия европейски застраховател ще бъде 
непрекъснат, със същите екипи, извършващи стопанска дейност в клоновете, както правят понастоящем.

48. Как ще удовлетворите нуждите на международните клиенти в този процес? 
Няма да се изисква действие от нашите международни клиенти за осигуряване на непрекъснато покритие. В 
резултат на нашата обширна система от клонове в Европа, Брекзит осигурява възможност за AIG да разшири 
своята ръководна позиция като доставчик на изчерпателни международни програми, за да удовлетвори нуждите на 
клиентите в целия свят, включително в Обединеното кралство и останалите страни от Европа. Нашите внимателно 
обмислени планове ще помогнат да се гарантира, че AIG продължава да се позиционира като пазарен лидер, 
устойчив и готов за каквато и да е форма, в която Обединеното кралство  излезе от ЕС. Ако полицата на един 
международен клиент покрива рискове, както в Обединеното кралство, така и в Европа, тогава неговата/нейната 
полица ще бъде прехвърлена, както е описано във въпрос 9.

49. Ще имат ли новите компании кредитни оценки? 
Както от AIG Europe, така и от AIG UK се очаква да осигурят кредитна оценка най-малко от една от четирите 
главни агенции за кредитна оценка: Standard and Poor’s, Moody’s, A.M. Best и Fitch. Очаква се кредитните 
оценки да бъдат най-малко еквивалентни на настоящите кредитни оценки на AEL, които са: “A+” от Standard 
and Poor’s, “A” от AM Best и Fitch, и “A2” от Moody’s. Кредитните оценки ще бъдат налични преди започване на 
застрахователната дейност на AIG UK и AIG Europe на 1 декември 2018 г.

50. Ще пишете ли на притежателите на полици? 
Да, притежателите на полици и други заинтересовани страни ще бъдат уведомени за плануваното прехвърляне в 
съответствие със законните изисквания на Обединеното кралство според Част VII от FSMA. Това извършване на 
съобщения се очаква да започне през април, 2018 г. Притежателите на полици ще получат придружително писмо, 
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въпроси 1 – 46 от този документ и Брошура за плана, съдържаща допълнителна информация за плануваното 
прехвърляне. Брошурата на плана ще съдържа: 
резюме на плануваното прехвърляне;
• резюме на доклада на независимия експерт; и
• официално уведомяване за плануваното прехвърляне и допълнителна информация за заседанието на Висшия 

съд.

Притежателите на полици ще имат право да изразят своите тревоги или възражения относно плануваното 
прехвърляне в писмена форма, по телефона или на заседанието на Висшия съд и ние ще запишем техните тревоги 
и ще ги съобщим на PRA, FCA, независимия експерт и Висшия съд за подходящо действие (вижте въпрос 26).

51. Очаквате ли брокерите да подкрепят извършването на съобщението? 
Като цяло очакваме да пишем директно на притежателите на полици, но може да е необходимо да работим с 
нашите брокери, за да съдействат в процеса, като установяват липсващи данни за контакт с притежателя на 
полица или като помагат за самия процес на уведомяване. Когато случаят е такъв, ще уведомим и ще се свържем с 
такива брокери, както е уместно. 

Възможно е притежателите на полици да се свържат директно с брокерите за въпроси относно плануваното 
прехвърляне. Настоящият документ е предназначен да осигури на брокерите достатъчно информация, за да 
отговорят на запитванията на притежателите на полици; въпреки това, разполагаме също с линия за съдействие 
относно запитвания. В случай, че притежателите на полици имат възражение относно плануваното прехвърляне, 
моля, насочете ги към предназначената за тази цел линия за съдействие (като използвате данните, посочени в 
Приложение 2), за да можем да разгледаме и да запишем техните тревоги. 

52. Какво означава това за моите условия на договора за стопанска дейност с AEL (и другите ми 
договорни споразумения, които може да имам с AEL)?
Моля, вижте въпроси 61 и 62.
В допълнение към прехвърлянето на застрахователни полици, както е описано във въпрос 8, плануваното 
прехвърляне има също ефекта на прехвърляне на договори за стопанска дейност. Това функционира по подобен 
начин, като описания за застрахователни полици във въпроси 9 и 10. Ако Вашият договор с AEL се отнася само до:

• Стопанската дейност на AEL в Обединеното кралство, Вашият договор ще се прехвърли към AIG UK; или 
• Стопанската дейност на AEL в Европа, Вашият договор ще се прехвърли към AIG Europe,

и всички други условия и изисквания ще останат непроменени.
Ако Вашето договорно взаимоотношение с AEL се отнася за стопанската дейност, както в Обединеното кралство, 
така и в Европа, Вашият договор с AEL ще бъде разделен между AIG UK и AIG Europe така, че условията и 
изискванията на Вашето договорно взаимоотношение ще се прилагат съвкупно от двете предприятия, за да не 
бъдете в по-добра или по-неизгодна позиция спрямо Вашите договорни условия, в резултат на плануваното 
прехвърляне. Моля, вижте също въпрос 62 за повече подробности.

53. Имате ли лицензирани дейности в Европа, които биха могли да извършват и да ръководят стопанска 
дейност в случай, че Обединеното кралство загуби "паспортни" права след Брекзит?  
Новата ни европейска застрахователна компания с главно управление в Люксембург (AIG Europe) ще може да 
застрахова и да обслужва рискове в ЕИЗ (и ще бъде лицензирана също в различни юрисдикции извън ЕИЗ, като 
Швейцария) и да способства непрекъснатото провеждане на стопанската дейност на AIG в ЕИЗ и Швейцария след 
излизане на Обединеното кралство от ЕС.  

Дружеството AIG Europe бе лицензирано в началото на 2018 г. и клоновете му се очаква да бъдат оторизирани 
през второто тримесечие на 2018 г. преди планираното излизане на Обединеното кралство от ЕС на 29 март 
2019 г. Новото дружество ще има подобна структура на клоновете в ЕИЗ и Швейцария, каквато има AEL 
понастоящем.

54. Какво означава това за AIG в Обединеното кралство? 
Следвайки законното преструктуриране, AIG ще има предприятие в Обединеното кралство (AIG UK) за 
извършване на стопанска дейност в Обединеното кралство и друго в Люксембург (AIG Europe) с клонове 
в останалите страни на Европа за извършване на стопанска дейност в останалите страни на Европа. Ние 
предприемаме тези стъпки за преструктуриране с цел осигуряване на устойчивост, независимо от формата, 
придобита накрая от Брекзит и независимо от резултатите за законните и нормативните изисквания за 
застрахователите, работещи, както в Обединеното кралство, така и в останалите държави на ЕИЗ.
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Обединеното кралство остава мястото на най-голямата стопанска дейност на AIG от всички страни в Европа и 
е основен пазар, в който възнамеряваме да продължим да инвестираме и да се разрастваме. Лондон ще остане 
важен център за застрахователна дейност и ние виждаме възможност в текущата сила на застрахователния пазар 
на Обединеното кралство.

55. В процентно отношение, какво ще бъде разделянето между AIG Europe и AIG UK на стопанската 
дейност и активите на AEL? 
Тази информация е на разположение в доклада на независимия експерт. Резюме на доклада на независимия 
експерт се съдържа в Брошурата за плана, която е налична на www.aig.com/brexit заедно с пълния доклад на 
независимия експерт

56. Ще има ли AIG две управления – Европа и Обединеното кралство? 
Както AIG UK, така и AIG Europe ще имат отделни съвети на директорите и управленски структури за регулиране 
и управление на съответното юридическо лице и всяко юридическо лице ще има свой собствен екип за висше 
управление. Въпреки това, плановете ни са предназначени да осигурят, че нашите клиенти и партньори няма да 
изпитат прекъсване в резултат на тази правна промяна.

57. Това е сложен процес на преструктуриране.  Ще може ли AIG Europe да изпълни своите задължения 
по стопанската дейност след Брекзит?  
Да. Извършването на това преструктуриране прави AIG устойчива, независимо от формата, която накрая приема 
Брекзит. Ние имаме значителен опит в управлението на този вид процес на преструктуриране, който включва 
правни и регулаторни процедури, предназначени да осигурят поддържане на защитата на притежателите на 
полици и очакваме дълготрайно ангажиране с всички  регулатори по време на периода на преструктуриране и 
след това.

Ние сме добре позиционирани за осигуряване на гладък преход за нашите клиенти, благодарение на нашата 
обширна мрежа от клонове в Европа. Това означава, че за разлика от някои застрахователи, ние вече имаме 
добре установена инфраструктура на всички основни европейски пазари. 

58. Как ще функционира структурата на собственост на двамата нови застрахователи? 
Непосредственият собственик на AIG UK ще продължи да бъде съществуващата компания-майка в Обединеното 
кралство на AEL, AIG Holdings Europe Limited. Непосредственият собственик на AIG Europe ще продължи да 
бъде компанията-майка в Люксембург - AIG Europe Holdings Sàrl. И двете дъщерни групи ще продължат да бъдат 
притежавани от същата по-широка структура на групова собственост, която съществува понастоящем, като 
American International Group, Inc. е основната компания-майка. 

ЧАСТ Ж - СПЕЦИФИЧНИ ВЪПРОСИ ЗА ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИ 

59. Как се обработват Разделените полици с плануваното прехвърляне и ще въздейства ли това върху 
отстъпените презастрахователни договори на AEL? 
Моля, вижте Приложение 1, за да Ви помогне да разберете кога една застрахователна полица ще 
бъде прехвърлена на Датата на завършване. Когато дружеството AEL е отстъпило рискове на Вас като 
презастраховател, ефектът от плануваното прехвърляне ще бъде прехвърляне на презастрахователната полица по 
същия начин, както основните застрахователни полици, за които се отнася.

В случай, че Вашата компания е издала презатрахователни договори, покриващи Разделени полици, издадени от 
AEL, тогава покритието според тези презастрахователни договори ще бъде разделено по подобен начин между 
AIG UK и AIG Europe, за да отрази риска, прехвърлен на всяка компания. Плануваното прехвърляне, включително 
прехвърлянето на Разделени полици, няма да има въздействие върху правата и задълженията на Вашата компания 
според издадените от нея презастрахователни договори или начина, по който тези договори се администрират. 
Единствената промяна ще бъде да се замени AIG UK и/или AIG Europe като цедент(и) вместо AEL. Условията и 
изискванията на всеки отстъпен презастрахователен договор, покриващ Разделени полици, включително когато 
са приложими удръжки, ограничения и други договорни условия и изисквания, ще продължат да се прилагат 
съвкупно от AIG UK и AIG Europe, за да не бъдете в по-добра или по-неизгодна позиция спрямо периода преди 
плануваното прехвърляне. Няма да е необходимо Вашето дружество да прави по-малки или по-големи плащания 
след плануваното прехвърляне според издадени от нея застрахователни договори. 

Същият принцип ще се прилага в случай, че дружеството Ви е участвало в договорни презастрахователни 
споразумения, в които определени презастраховани полици ще бъдат прехвърлени към AIG UK, докато други 
презастраховани полици ще бъдат прехвърлени към AIG Europe. 
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60. Какво се случва със споразуменията за гаранция, осигурени на дружеството AEL от един 
презастраховател за неговите задължения според презастрахователен договор?
Като цяло, обработката на споразумения за гаранция (примерите включват акредитиви, задължения, гаранции 
и допълнителни споразумения), осигурени от един презастраховател по отношение на неговите задължения 
според презастрахователен договор, ще отразява тази на застрахователния договор, за който се отнася, както 
е описано във въпрос 59. Ето защо, споразумения за гаранция, осигурени във връзка с презастрахователни 
договори за прехвърляне към AIG Europe, ще бъдат прехвърлени към AIG Europe и споразумения за гаранция, 
осигурени във връзка с презастрахователни договори за прехвърляне към AIG UK, ще бъдат трансферирани към 
AIG UK. В случаите, когато плануваното прехвърляне води до разделяне на един презастрахователен договор, в 
резултат на плануваното прехвърляне, както AIG UK, така и AIG Europe ще бъде бенефициент според съответното 
споразумение за гаранция с важната уговорка, че условията и изискванията на такова споразумение за гаранция 
ще се прилагат съвкупно от AIG UK и AIG Europe.

Изключението на това е, когато споразуменията за гаранция са свързани с глобално ръководство или програми 
за финансиране на риск. Обикновено те са такива, когато AEL отстъпва на презастраховател. Споразумението 
за гаранция тук ще се прехвърли към "производствената служба", представляваща частта от стопанската 
дейност, която е създала и управлява цялостната програма. Ето защо, ако програмата Ви се управлява от AEL в 
Обединеното кралство, всички споразумения за гаранция от името на AEL ще бъдат прехвърлени към AIG UK като 
бенефициент и ако програмата Ви се управлява от един от съществуващите клонове на AEL, всички споразумения 
за гаранция ще бъдат прехвърлени по подобен начин към AIG Europe като бенефициент.

ЧАСТ З – ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ДОСТАВЧИЦИ / / ПРОДАВАЧИ / ДИСТРИБУТОРИ ИЛИ ДРУГИ ПАРТНЬОРИ 
ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ) 

61. Ще се промени ли моят договор с AEL или с клон на AEL?  
Плануваното прехвърляне няма да има влияние върху Вашите права и задължения според Вашите договорни 
споразумения с AEL, включително споразумения за ниво на обслужване и/или други условия и изисквания. 
Ако договорът Ви е с AEL, контрагентът на AIG ще се промени на AIG UK, ако договорът Ви е свързан само със 
стопанската дейност на AEL в Обединеното кралство или на AIG Europe, ако договорът Ви е свързан само със 
стопанската дейност на един или повече от съществуващите европейски клонове на AEL. Ако договорът Ви е с клон 
на AEL, контрагентът на AIG обикновено ще се промени с еквивалентния клон на AIG Europe. 

62. Какво ще се случи, ако моят договор е свързан със застрахователната стопанска дейност на AEL, 
както в Обединеното кралство, така и в Европа? 
Ако договорът Ви е свързан със застрахователната стопанска дейност на AEL, както в Обединеното кралство, 
така и в Европа, договорът Ви ще бъде разделен и издаден в два екземпляра за AIG UK и AIG Europe. Условията и 
изискванията на Вашия договор (включително, където е приложимо, ограничения, равнища на обслужване, условия 
на плащане, такси и други форми на възнаграждение), ще продължат да се прилагат съвкупно от AIG UK и AIG 
Europe, за да не бъдете в по-добра или по-неизгодна позиция от тази, в която сте били преди датата на влизане в 
сила на плануваното прехвърляне. Компанията Ви не следва да прави, нито да получава по-големи или по-малки 
плащания според Вашия договор в резултат на плануваното прехвърляне. 

63. Как ще ми бъде платено според моя договор в бъдеще? 
Няма да има промяна в начина, по който ще Ви бъде платено, но ще видите плащания, уредени от AIG UK и/или 
AIG Europe вместо от AEL. 

64. Какво ще се случи, ако моят договор е с American International Group, Inc. или друга компания от AIG 
Group, но включва стоки или услуги, осигурени на AEL?
Ако имате договор с American International Group, Inc. или друга компания от AIG Group, според който се 
осигуряват продукти или услуги на AEL, във Вашия договор няма да има промяна в резултат на плануваното 
прехвърляне, с изключение на това, че след плануваното прехвърляне тези продукти или услуги ще бъдат 
осигурявани на AIG UK и/или AIG Europe, както е приложимо (или и двете, ако договорът е свързан със 
стопанската дейност в Обединеното кралство и Европа).
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65. Аз съм партньор в стопанската дейност на AEL и имам договор, който ми разрешава да продавам 
застраховки на моите клиенти в Европа от името на AEL. Ще засегне ли Плануваното прехвърляне моите 
клиенти?  
Клиентите Ви ще бъдат засегнати от плануваното прехвърляне, ако са застраховани от AEL. Няма да има 
въздействие за покритието, осигурено на тези клиенти според техните полици; въпреки това, полиците им ще бъдат 
прехвърлени към AIG UK и/или AIG Europe на 1 декември 2018 г. Моля, вижте въпроси 8 до 10 по-горе за повече 
информация относно това къде ще бъдат прехвърлени тези полици на клиенти. Разделите A до Д по-горе съдържат 
уместна информация за съдействие на притежателите на полици, включително онези от Вашите клиенти, които са 
купили една полица на AEL, разбират защо AEL предприема плануваното прехвърляне, какви предпазни мерки 
има в процеса и въздействието на плануваното прехвърляне върху тях. 

66. Аз съм партньор в стопанската дейност на AEL. Ще бъдат ли уведомени моите клиенти за Плануваното 
прехвърляне?  
Ние сме задължени по закон да уведомим за плануваното прехвърляне всички притежатели на полици, 
включително онези от Вашите клиенти, които са купили полица на AEL. Възможно е вече да сме се свързали с Вас, 
за да ни помогнете за уведомяването на тези клиенти. В противен случай, тези клиенти ще бъдат уведомени за 
плануваното прехвърляне отделно (включително чрез рекламиране).
 
Ако някои от Вашите клиенти зададат въпроси относно плануваното прехвърляне, моля, насочете ги към някой от 
пунктовете за контакт, посочени във въпрос 40.

67. Ще има ли разходи за мен или за моите клиенти?  
Не. Както е обяснено във въпрос 28 по-горе, всички разходи и разноски, направени във връзка с плануваното 
прехвърляне, включително хонорарите на независимия експерт, юридическите такси и таксите на PRA и FCA, ще 
бъдат платени от AEL. 

68. С кого мога да се свържа за повече информация? 
Ако имате въпроси за плануваното прехвърляне, можете да се свържете с нас, като използвате данните, 
съдържащи се във въпрос 40 по-горе. Можете да намерите повече информация също на уебсайтове за плана, 
където можете да намерите пълните условия на плануваното прехвърляне и пълния доклад на независимия експерт.

Ако имате други въпроси относно Вашия договор с AEL, моля, да се свързвате с обичайното Ви лице за контакт в 
AIG. Нашите данни за контакт няма да се променят в резултат на плануваното прехвърляне. 
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Приложение 1 – Диаграма на притежателя на полица за определяне къде ще 
бъде прехвърлена Вашата полица

Вашата полица е издадена от (или част от нея) от или от името на AEL?

Вашата полица е издадена от или от името на клон на AEL в ЕИЗ или Швейцария? 

Да 
Вашата полица подлежи на плануваното прехвърляне 

Да 
Вие притежавате полица в Европа.  

AIG Europe ще бъде Вашият застраховател 
след плануваното прехвърляне

Само ЕИЗ (с изключение на 
Обединеното кралство) 

Вие имате полица в Европа.  
AIG Europe ще бъде  

Вашият застраховател след 
плануваното прехвърляне

Само в Обединеното 
кралство и/или извън ЕИЗ 

Вие имате полица в 
Обединеното кралство. 
AIG UK ще бъде Вашият 

застраховател след 
плануваното прехвърляне

Вашата полица покрива рискове, попадащи във 
всяка от другите две категории 

Вие имате разделена полица. AIG UK и AIG Europe 
ще бъдат Вашите застрахователи (съответно за 

Вашата полица в Обединеното кралство и за Вашата 
полица в Европа) след плануваното прехвърляне

Не 
Къде се намира Вашият риск?* 

Ако сте застрахователна компания, моля, обърнете внимание, 
че презастрахователните полици ще се прехвърлят към AIG UK, 

независимо от мястото на риска

Не 
Вашата полица не подлежи на плануваното прехвърляне

ВАЖНО:
* Местоположението на риска зависи от множество фактори. По-долу следва общо (но не изчерпателно) резюме 

на тези фактори, за да Ви насочат:

1)  Ако Вашата застраховка е свързана с имот и намиращото се в него движимо имущество (доколкото движимото 
имущество е покрито от същата полица), тогава мястото на Вашия риск обикновено се намира на територията, 
на която се намира имотът (или се намира обикновено) към датата на издаване на Вашата полица. 

2)  Ако Вашата застраховка е свързана с превозно средство (самолет, кораб и моторни превозни средства), 
мястото на риска може да бъде определено от един или повече от следните критерии: физическо 
местоположение на превозното средство, място на регистрация на превозното средство или място на 
пребиваване или установяване на застрахованото лице. 

3)  Ако Вашата застраховка е свързана с други рискове (т.е. не е свързана с имот или превозни средства), 
тогава: (a) ако сте физическо лице, местоположението на Вашия риск обикновено е на територията, на която 
пребивавате обичайно към датата на издаване на Вашата полица; или (б) ако сте корпоративно юридическо 
лице, местоположението на Вашия(те) риск(ове) е на мястото(местата) на установяване към датата на издаване 
на Вашата полица. Ако Вие сте корпоративно юридическо лице и Вашата полица покрива повече от едно 
от Вашите предприятия, които се намират на различни територии, Вашата полица може да има множество 
местоположения на риска.
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Приложение 2 - Данни за контакт с линията за съдействие

СТРАНА НА ПРОИЗХОД БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР

Съединени щати 8336454339

Малта 80062519

Лихтенщайн 0800110061

Гърция 0080044142187

Румъния 0800400986

Хърватия 0800988961

Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, 
Финландия, Франция, Германия, Унгария, Исландия, Италия, 

Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, 
Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 

Швейцария, Обединено кралство

00800 244 244 29


