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ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ВАЖЕН И ИЗИСКВА ВАШЕТО 
НЕЗАБАВНО ВНИМАНИЕ

Ако не сте сигурни за действието, което трябва да предприемете, моля, консултирайте се с Вашия финансов 
съветник, адвокат, счетоводител или друг професионален консултант, който е надлежно оторизиран съгласно 
FSMA.

Тази брошура е предназначена само като ръководство и не представлява окончателно изложение на Вашите 
права. Други лица може да са заинтересовани от Вашата полица (например, съпруг/а и зависими лица). Моля, 
покажете на тези други лица съдържанието на този документ. Допълнителни копия на този документ могат да бъдат 
получени, като се свържете с Прехвърлителя. 

Ако имате въпроси, които не са обхванати от тази брошура, моля, свържете се с нас по обичайния начин, 
посочвайки нашата референция и, ако е приложимо, номера на Вашата полица; данните са представени на 
писмото, приложено към тази брошура.

Информация за прехвърлянето ще бъде осигурена също на нашия уебсайт на www.aig.com/Brexit. Моля, обърнете 
внимание, че ние, включително нашите назначени администратори и екипи в центъра за контакт, имаме законова 
забрана да предоставяме финансова консултация, но ще отговорим на общи въпроси за последствията от 
плануваното Прехвърляне.
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1. ДЕФИНИЦИИ

AIG: American International Group, Inc.

AIG Group: AIG и неговите дъщерни дружества периодично, включително Прехвърлителя и Приобретателите. 

Дата на завършване: 1 декември 2018 г.

ЕИЗ: Европейската икономическа зона.

ЕС: Европейския съюз.

Стопанска дейност в Европа: всички активи и отговорности на Прехвърлителя, различни от стопанската дейност 
в Обединеното кралство. 

Директива на Европейския парламент относно презграничните сливания: Директива (ЕС) 2017/1132 от 14 
юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право, която отменя и кодифицира в сила от 20 юли 2017 
г. Директивата от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност 
(2005/56/ЕО), както е транспонирана в законодателството на Люксембург според членове 1020-1 и следващи 
от Търговския кодекс на Люксембург на 10 август 1915 г. и в английското законодателство съгласно Регулациите 
(презгранични сливания) за дружествата от 2007 г. (SI 2007/2974). 

Прехвърляне в Европа: прехвърлянето на стопанската дейност в Европа към Приобретателя в Европа. 

Приобретател в Европа: AIG Europe SA, оторизирано застрахователно дъщерно дружество на AIG Group, 
учредено в Люксембург с регистрационен номер B218806.

Орган по финансовото поведение (Financial Conduct Authority, FCA:Органът по финансовото поведение 
на Обединеното кралство или такъв друг правителствен, законен или друг орган, който следва да изпълнява 
периодично такива функции относно застрахователни дружества, които са под надзора на FCA съгласно FSMA.

FSMA: Закон за финансовите услуги и пазари (Financial Services and Markets Act) от 2000 г. заедно с правилника и 
нормативните изисквания, следващи от него.

Висш съд: Висшият съд на Англия и Уелс.

Независим експерт: Стив Матюс (Steve Mathews) от дружеството Уилис Тауърс Уотсън (Willis Towers Watson), 
чието назначаване бе одобрено от Prudential Regulation Authority (PRA).

Законно уведомяване: официално уведомяване за плануваното Прехвърляне. 

Сливане: планираното презгранично сливане чрез поглъщане на Прехвърлителя от Приобретателя в Европа 
съгласно Директивата на Европейския парламент за презгранично сливане.

PRA (Prudential Regulation Authority): Контролен регулаторен орган на Обединеното кралство или друг 
такъв правителствен, законен или друг орган, който следва да изпълнява периодично такива функции относно 
застрахователни дружества, които са разпределени на PRA според Закона.

План за прехвърляне: планът за прехвърляне на застрахователната стопанска дейност според Част VII на FSMA 
относно прехвърлянето в Обединеното кралство и прехвърлянето в Европа.

Доклад за плана: докладът на независимия експерт за Плана за прехвърляне според Раздел 109 на FSMA.

Приобретатели: Приобретателят в Обединеното кралство заедно с Приобретателя в Европа.

Прехвърляне: прехвърлянето на стопанската дейност в Обединеното кралство към Приобретателя в Обединеното 
кралство и прехвърлянето на стопанската дейност в Европа към Приобретателя в Европа. 

Прехвърлител: AIG Europe Limited.

Обединено кралство: Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия.

Стопанска дейност в Обединеното кралство: активите и задълженията на Прехвърлителя, които следва 
да бъдат прехвърлени на Приобретателя в Обединеното кралство според Плана за прехвърляне, обхващащ 
застрахователните полици в Обединеното кралство и свързаните активи и задължения. 

Застрахователни полици в Обединеното кралство: (a) тази част от застрахователните полици относно риск 
в Обединеното кралство, издадени от или от името на Прехвърлителя; (b) тази част от застрахователните полици 
относно риск извън ЕИЗ, издадени от или от името на Прехвърлителя; и (c) презастрахователни полици, издадени 
от или от името на Прехвърлителя, във всеки случай различни от случаите, когато такава (пре)застрахователна 
полица е била издадена от Прехвърлителя чрез или от името на неговите клонове. 
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Прехвърляне в Обединеното кралство: прехвърлянето на стопанската дейност в Обединеното кралство към 
Приобретателя в Обединеното кралство.

Приобретател в Обединеното кралство: American International Group UK Limited, оторизирано застрахователно 
дъщерно дружество на AIG Group, установено в Англия и Уелс с регистрационен номер 10737370. 

Тази брошура бе изготвена, за да Ви осигури преглед на прехвърлянето. Моля, отделете време, за да я прочетете. 

Тази брошура съдържа важна информация. Ако не сте сигурни в смисъла или значението на съдържанието на това 
резюме или плана за прехвърляне, препоръчваме Ви да потърсите съвет от Вашия адвокат или друг професионален 
консултант.

2. РЕЗЮМЕ НА ПЛАНА

2.1 Въведение
Ние предлагаме да прехвърлим цялата застрахователна стопанска дейност на Прехвърлителя към 
Приобретателите. И двамата Приобретатели са дружества на AIG Group. Предложеното прехвърляне включва:

i. Прехвърляне в Обединеното кралство; и
ii. Прехвърляне в Европа.

Плануваното прехвърляне представлява част от преструктурирането, изпълнявано от AIG, в отговор на решението 
на народа на Обединеното кралство за напускане на ЕС („Брекзит“). В резултат от Брекзит, Обединеното 
кралство е планирано да напусне ЕС на 29 март 2019 г. Ние предприемаме мерките, представени в тази 
брошура, за да гарантираме, че можем да продължим да обслужваме нашите актуални притежатели на полици и 
да представим новата застрахователна стопанска дейност в ЕИЗ и Швейцария след Брекзит. 

Този раздел 2 представя накратко основните елементи на плануваното прехвърляне, както е посочено в Плана за 
прехвърляне, и осигурява допълнителна информация за промените. Моля, прочетете го внимателно. 

2.2 Дата на завършване
Предложеното прехвърляне зависи от издаването от Висшия съд на решение съгласно Част VII на FSMA 
и Сливането, което трябва да бъде одобрено в съответствие с Директивата на Европейския парламент за 
презгранично сливане. Ако решението бъде издадено и сливането бъде одобрено, прехвърлянето и сливането ще 
влязат в сила от 1 декември 2018 г.  

2.3 Законен процес
Предложеното прехвърляне включва:

a)  прехвърляне в Обединеното кралство, което ще бъде постигнато чрез Плана за прехвърляне, който 
ще бъде представен на Висшия съд за одобрение според Част VII на FSMA; и

b)  прехвърляне в Европа, което ще бъде постигнато чрез обединен План за прехвърляне, който ще бъде 
представен на Висшия съд за одобрение според Част VII на FSMA, както и процес на презгранично 
сливане според Директивата на Европейския парламент за презгранично сливане. 

Законният процес за осъществяване на прехвърлянето изисква също назначаването на независим експерт, за 
да докладва за възможните последствия от предложеното прехвърляне за притежателите на полици. Стив Матюс 
(Steve Mathews) от компанията Уилис Тауърс Уотсън (Willis Towers Watson) бе назначен като независим експерт 
за този План за прехвърляне. В своя доклад независимият експерт заключава, че нито една група от притежатели 
на полици не би била засегната неблагоприятно в значителна степен от предложеното прехвърляне. Резюме на 
доклада на независимия експерт е представено в Раздел 3 на тази брошура. 

Английското законодателство изисква да бъде изпратено законно уведомяване за плануваното прехвърляне на 
всички засегнати притежатели на полици, освен ако не е разрешен отказ за осигуряването на такова законно 
уведомяване и законното уведомяване да е публикувано в определени издания. Законното уведомяване за 
плануваното прехвърляне е посочено в Раздел 4 на тази брошура и ще бъде публикувано също в определени 
издания, включително два национални вестника в Обединеното кралство и онези държави в ЕИЗ, в които 
Прехвърлителят извършва застрахователна стопанска дейност. 
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2.4 Последствие от предложеното прехвърляне
В зависимост от одобрението на Плана за прехвърляне от Висшия съд и одобрението на сливането според 
Директивата на Европейския парламент за презгранично сливане, с валидност от датата на завършване: 

i. Стопанската дейност на Прехвърлителя в Обединеното кралство се прехвърля към Приобретателя в 
Обединеното кралство;
ii. Стопанската дейност на Прехвърлителя в Европа се прехвърля към Приобретателя в Европа; и
iii. Прехвърлителят ще бъде прекратен по силата на закона. 

Това означава, че:

a)  Вие ще продължите да имате същите права, ползи и задължения и ще подлежите на същите условия 
и изисквания, свързани с Вашата полица, освен че Приобретателят в Обединеното кралство (в 
случая на стопанската дейност в Обединеното кралство) и Приобретателят в Европа (в случая на 
стопанската дейност в Европа) ще бъдат заменени като съответния застраховател на мястото на 
Прехвърлителя. Няма да има други промени в покритието, осигурено от Вашата полица. 

b)  Ако Вашата актуална полица (a) е била издадена от или от името на Прехвърлителя по начин, 
различен от неговите клонове и (b) покрива както (i) рискове в Обединеното кралство и/или извън 
ЕИЗ и (ii) рискове извън Обединеното кралство и ЕИЗ, ще имате „разделена“ полица. Условията 
и изискванията по Вашата полица ще се прилагат общо за двамата Приобретатели и 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). 
Допълнителна информация за „разделените“ полици се съдържа в документа за Въпроси и отговори. 
Моля, обърнете внимание, че ако Вие сте застрахователна компания, горепосоченият текст не се 
прилага по отношение на Вашите презастрахователни полици (т.е. когато Прехвърлителят е Вашият 
презастраховател). 

c)  Всички съдопроизводства, независимо дали текущи, бъдещи, предстоящи, заплашващи или по друг 
начин включващи Прехвърлителя, ще бъдат започнати или продължени от или спрямо съответния 
Приобретател вместо Прехвърлителя и съответният Приобретател ще има право на всички защити, 
искове, насрещни искове и права на прихващане.

d)  Всяко съдебно решение, уреждане, заповед или арбитражно решение, което не е изпълнено изцяло 
преди датата на завършване, ще стане изпълнимо от или спрямо:

i. Приобретателя в Обединеното кралство относно стопанската дейност в Обединеното 
кралство; и
ii.  Приобретателя в Европа относно стопанската дейност в Европа, на мястото на 

Прехвърлителя. 

e)  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 Прехвърлителя (а не от притежателите на полици на стопанската дейност в Обединеното кралство 
или стопанската дейност в Европа). 

2.5 Очакван график
Разглеждането от Висшия съд за обсъждане на предложеното прехвърляне, е насрочено за 18 октомври 2018 г. в 
Лондон (Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL).

Предложената дата, на която да влязат в сила планът за прехвърляне и сливането, е 1 декември 2018 г.
2.6 Допълнителна информация
Важно е да разберете информацията за прехвърлянето и Ви молим да прочетете изцяло тази брошура, 
включително резюмето на доклада на независимия експерт в Раздел 3 и законното уведомяване за прехвърлянето 
в Раздел 4 на тази брошура. Обърнете внимание също на документа с Въпроси и отговори. 

Ако имате въпроси или притеснения относно плануваното прехвърляне, можете да намерите допълнителна 
информация, включително пълните условия на плана за прехвърляне и пълния доклад на независимия експерт, 
безплатно на адрес www.aig.com/brexit, като ни пишете на адрес: AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London 
EC3M 4AB, Обединеното кралство или aigbrexit@aig.com, или като се свържете с нашата специализирана линия 
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2.7 Какво трябва да направите сега?
Ако нямате притеснения относно прехвърлянето, не е нужно да правите каквото и да е. След одобрение от Висшия 
съд и одобрение на сливането според процеса, посочен в Директивата на Европейския парламент за презгранично 
сливане, всички полици, покрити от плана за прехвърляне, ще се прехвърлят автоматично на Приобретателите. 

Ако считате, че прехвърлянето би Ви засегнало неблагоприятно в значителна степен или ако поради друга причина 
желаете да възразите, имате правото да изразите притеснения си на Съда лично, чрез представител или в писмена 
форма. Можете също да споделите притесненията си с нас в писмена форма или по телефона и ние ще запишем 
Вашите притеснения и ще предоставим копие на PRA, FCA, независимия експерт и Висшия съд. Обяснили сме 
процеса за изразяване на притеснения в документа за Въпроси и отговори.

Ако считате, че за Вас ще има съществено неблагоприятно въздействие от нашите предложения, въпреки че не 
е нужно да ни уведомите за притесненията си в писмена форма, ние изискваме да го направите, за да имаме 
възможност да ги разберем и да ги обсъдим с Вас. Поради това Ви молим да ни уведомите в писмена форма при 
първа възможност и за предпочитане най-малко 5 работни дни преди датата на разглеждането от Висшия съд. 

3. РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА НА НЕЗАВИСИМИЯ ЕКСПЕРТ

3.1 Въведение
Когато един план за прехвърляне на застрахователна стопанска дейност от едно дружество на друго е представен 
на Висшия съд в Англия и Уелс („Висш съд“) за одобрение, той трябва да е придружен от доклад за условията 
на плана от страна на независим експерт („Независим експерт“). Докладът за плана на независимия експерт 
(„Доклад за плана“) е изискване според Част VII от Закона за финансови услуги и пазари 2000 г. („FSMA“).

Този документ е резюме на Доклада за плана („Резюме“) и това Резюме може да бъде разпространено на притежатели 
на полици и всички други лица, които имат право да получат копие според приложимия закон или нормативно 
изискване. Докладът за плана съдържа подробна информация, която не е представена в настоящото Резюме. 

Резюмето и Докладът за плана са изготвени по указание на AIG Europe Limited („AEL“) за Висшия съд само 
за целите на изискванията на FSMA за прехвърляния в Част VII. Аз имам задължение към Висшия съд да му 
съдействам по въпроси в рамките на моите познания. Това задължение има преимуществено действие спрямо 
всяко задължение към едно лице, от което съм получил указания или заплащане. Това Резюме подлежи на същите 
ограничения, като онези, посочени в Доклада за плана и в случай на какъвто и да е реален или възприет конфликт 
между това Резюме и Доклада за плана, ще има предимство Докладът за плана. 

Това Резюме и Докладът за плана бяха изготвени за Висшия съд и могат да се използват от Висшия съд. Нито 
независимият експерт, нито Willis Towers Watson приема каквато и да е отговорност или задължение към трета 
страна относно Доклада за плана или това Резюме. Всяко използване от такива трети страни на Доклада за плана 
или това Резюме, е изцяло на техен собствен риск.

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

за съдействие на номера, посочен в таблицата по-долу. Линията за съдействие ще бъде отворена между 9:00 ч. 
сутринта и 17:00 ч. следобед от понеделник до петък (без официални празници). 
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3.2 За независимия експерт
Аз, Стив Матюс (Steve Mathews), съм член на преподавателското тяло на Института и факултета по 
застрахователна статистика, дипломиран през 1999 г. Аз съм старши директор в дружеството на Towers Watson 
Limited на адрес: Watson House, London Road, Reigate, RH2 9PQ („Willis Towers Watson“ или „WTW“). Имам опит в 
различните видове стопанска дейност, описани от AEL.

Считам, че нямам конфликт на интереси или текущо или предишно участие в AEL или друго дружество от AIG 
Group, което би могло да засегне моята пригодност да работя като независим експерт за предложения план (както 
е определено в алинея 3.3).

Willis Towers Watson, като цяло, има взаимоотношения с дружествата на AIG Group; въпреки това, не считам, 
че характерът и размерът на тези участия влияе на моята способност да действам като независим експерт за 
предложения план. Аз съм представил данни за тези взаимоотношения пряко на Контролния регулаторен орган 
(„PRA“) и Органа по финансово поведение („FCA“).

Моето назначаване като независим експерт във връзка с предложения план бе одобрено от PRA след консултация 
с FCA. 

3.3 Предложеният план
Предложеният план („Предложен план“) включва прехвърлянията от Част VII на цялата стопанска дейност на AEL 
към: 

a) American International Group UK Limited („AIG UK“), която ще получи:

i.  тази част от застрахователните полици относно риск в Обединеното кралство, издадени 
от или от името на AEL, различни от тези, при които такава застрахователна полица е 
била издадена от AEL чрез или от името на някой от нейните клонове в Европейската 
икономическа зона („ЕИЗ“) или Швейцария; 

ii.  тази част от застрахователните полици относно риск извън ЕИЗ, издадени от или от името 
на AEL, различни от тези, при които такава застрахователна полица е била издадена от AEL 
чрез или от името на някой от нейните клонове в ЕИЗ или Швейцария; и

ii.  презастрахователни полици, издадени от или от името на AEL, различни от тези, при които 
такава застрахователна полица е била издадена от AEL чрез или от името на някой от 
нейните клонове в ЕИЗ или Швейцария.

b)  AIG Europe SA („AESA“), която ще има клонове в ЕИЗ и Швейцария и ще получи тази част от (пре)
застрахователни полици, издадени от AEL и непрехвърлени към AIG UK.

Очаква се датата на влизане в сила на сделката да бъде 1 декември 2018 г.

3.4 Дружествата
AEL, AIG UK и AESA са непряко притежавани изцяло дъщерни дружества от American International Group, Inc. 
(„AIG“).  
Обединението от дружества-членки на AIG в това Резюме е наречено AIG Group („AIG Group“).

AEL и AIG UK за учредени в Обединеното кралство, оторизирани от PRA и регулирани от PRA и FCA. AESA е със 
седалище в Люксембург, оторизирана е от Министъра на финансите и подлежи на контрола на Commissariat aux 
Assurances („CAA“).

3.5 Открития на независимия експерт
Взех под внимание Предложения план и вероятността му да засегне следните групи от притежатели на полици:

a)  Притежатели на полици на AEL, част от чиито застрахователни полици се прехвърлят на AIG UK 
(„Притежатели на полици, които се прехвърлят в Обединеното кралство“); и

b)  Притежатели на полици на AEL, част от чиито застрахователни полици се прехвърлят на AESA 
(„Притежатели на полици, които се прехвърлят в Европа“) 

Взех под внимание възможните последствия от Предложения план върху притежатели на полици, които се 
прехвърлят в Обединеното кралство, и притежатели на полици, които се прехвърлят в Европа. Във всеки случай 
взех под внимание възможните последствия от Предложения план за сигурността на договорните права на 



8

притежатели на полици, които се прехвърлят. Взех под внимание също възможните последствия от Предложения 
план върху други фактори, които могат да засегнат равнището на сигурността или обслужването на засегнатите 
притежатели на полици, включително последствието от промяната в регулаторния режим за притежатели на 
полици, които се прехвърлят в Европа.

Взех под внимание също възможните последствия от Предложения план върху презастрахователи, чиито договори 
за презастраховане трябва да бъдат прехвърлени според Предложения план.

3.6 Сигурност на притежателите на полици, които се прехвърлят от AEL към AIG UK
Считам, че притежателите на полици, които се прехвърлят в Обединеното кралство, както на директни, така и на 
презастрахователни полици, няма да бъдат засегнати неблагоприятно в значителна степен според Предложения 
план. 

Притежателите на полици, които се прехвърлят в Обединеното кралство, понастоящем имат полици с AEL - 
дружество, чието равнище на финансови ресурси превишава регулаторните изисквания за капитал. Освен това, 
AEL изпълнява своите целеви финансови ресурси, което превишава регулаторните изисквания за капитала.

След Предложения план, притежателите на полици, които се прехвърлят в Обединеното кралство, ще имат полици 
с AIG UK - дружество, чието ниво на финансови ресурси се предвижда да превиши регулаторните изисквания 
за капитала. Освен това, AIG UK се планира да изпълни своите целеви финансови ресурси, което превишава 
регулаторните изисквания за капитала. 

Поради това считам, че сигурността на договорните права на притежателите на полици, които се прехвърлят в 
Обединеното кралство, не е засегната значително неблагоприятно от Предложения план.

3.7 Сигурност на притежателите на полици, които се прехвърлят от AEL към AESA
Считам, че притежателите на полици, които се прехвърлят в Европа, както притежателите на преки, така и 
притежателите на презастрахователни полици, няма да бъдат засегнати неблагоприятно в значителна степен от 
Предложения план. 

Притежателите на полици, които се прехвърлят в Европа, понастоящем имат полици с AEL - дружество, чието 
равнище на финансови ресурси превишава регулаторните изисквания за капитала. Освен това, AEL изпълнява 
своите целеви финансови ресурси, което превишава регулаторните изисквания за капитала.

След Предложения план, притежателите на полици, които се прехвърлят в Европа, ще имат полици с AESA - 
дружество, чието равнище на финансови ресурси се планира да превиши регулаторните изисквания за капитала. 
Освен това, AESA планира да изпълни своите целеви финансови ресурси, което превишава регулаторните 
изисквания за капитала.

Поради това считам, че сигурността на договорните права на притежателите на полици, които се прехвърлят в 
Европа, не е засегната в значителна степен неблагоприятно от Предложения план.

Стигайки до това заключение, констатирам, че някои притежатели на полици, които се прехвърлят в Европа, 
понастоящем се възползват от Плана за обезщетение при финансови услуги (Financial Services Compensation 
Scheme, „FSCS“), който може в определени случаи да осигури обезщетение в случай на несъстоятелност на 
застрахователя. Следвайки Предложения план, същите онези притежатели на полици, които се прехвърлят в 
Европа с искове, подадени преди датата на прехвърлянето (независимо дали докладвани или не) все още ще имат 
защитата според FSCS съгласно „правилата за правоприемника“ на FSCS. Въпреки това, според презумпциите, 
посочени в моя Доклад за плана, притежатели на полици, които се прехвърлят в Европа с искове, подадени след 
датата на прехвърлянето, няма да имат покритие съгласно FSCS след Предложения план относно такива искове и 
може да не отговарят на изискванията за какъвто и да е друг план за обезщетение при застраховане. Аз взех това 
под внимание в моя Доклад за плана и въпреки това считам, че притежателите на полици, които се прехвърлят в 
Европа, няма да бъдат засегнати неблагоприятно в значителна степен от Предложения план.

3.8 Други съображения 
Считам, че Предложеният план няма да има значително последствие върху притежателите на полици, които 
се прехвърлят в Обединеното кралство и притежателите на полици, които се прехвърлят в Европа, по въпроси 
като управление на инвестициите, нова бизнес стратегия, управление, администрация, уреждане на искове, 
споразумения за управление, равнища на разходи и бази за оценка във връзка с начина, по който могат да 
засегнат сигурността на договорните права и нивата на услугата, осигурена на притежателите на полици.
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Достигайки до това заключение, аз констатирам, че много малка част от притежатели на полици, които се 
прехвърлят в Европа, чиито полици са били издадени от AEL от предприятие в Обединеното кралство към други 
държави от ЕИЗ, понастоящем имат правото да изразят оплаквания на Службата на финансовия омбудсман 
(„TFOS“). Следвайки Предложения план, тези притежатели на полици, които се прехвърлят в Европа, няма да 
имат достъп до TFOS по отношение на оплаквания относно действия или пропуски, извършени след прехвърлянето 
извън Обединеното кралство. Такива спорове относно тези оплаквания могат да бъдат разгледани от службите на 
омбудсмана в Люксембург или да останат в службите за разрешаване на спорове в държавата, в която се намира 
рискът. Аз взех това под внимание в моя Доклад за плана и въпреки това считам, че притежателите на полици, 
които се прехвърлят в Европа, няма да бъдат засегнати неблагоприятно в значителна степен от Предложения план.

Считам също, че такива въпроси като стойността и данъчните последствия от Предложения план няма да окажат 
съществено въздействие върху сигурността на договорните права на притежателите на полици.

Удовлетворен съм, че предложеният материал, който трябва да бъде представен на притежателите на полици, е 
подходящ и подходът на AEL за комуникация с притежателите на полици, включително изключенията от стандартния 
подход за комуникации, е уместен, разумен и съгласуван.

Външният презастрахователен договор на AIG UK и AESA ще покрие същите отговорности, както според AEL и 
екипът за разглеждане на искове ще поддържа същото ниво и качество на обслужване, както преди, така и след 
Предложения план. Поради това считам, че прехвърлянето няма да има значително последствие за външните 
презастрахователи на AEL.

Докладът за плана се основава на финансова информация относно AEL към 30 ноември 2016 г. и финансови 
планове, основави на актуалните управленски сметки към 28 февруари 2017 г. Докладът за плана не взема под 
внимание развитие на събитията след тези дати, освен ако изрично не е посочено  друго в Доклада за плана.

Ще предоставя допълнителен Доклад за плана на Висшия съд относно актуализирана финансова информация 
и с посочване на всички важни въпроси, които са възникнали между датите, посочени в предходния параграф и 
окончателното разглеждане от Висшия съд. 

3.9 Допълнителни въпроси
a) Защо е необходимо това преструктуриране?
През юни 2016 г. Обединеното кралство гласува за излизане от Европейския съюз („ЕС“) („Брекзит“). 
Правителството на Обединеното кралство започна официален процес на преговори за условията за напускане 
на Обединеното кралство през март 2017 г. чрез активиране на Член 50 от Лисабонския договор. Процесът на 
преговаряне може да отнеме най-малко две години. 

Дейностите на AIG в Европа понастоящем са структурирани с AEL с постоянен адрес в Обединеното кралство с 
мрежа от клонове в ЕИЗ и Швейцария. Вероятно е тази структура да не може да продължи да съществува след 
Брекзит. 

В очакване на напускането на ЕС от страна на Обединеното кралство, AIG взе решение за преструктуриране на 
своите дейности в Европа. От актуалната застрахователна стопанска дейност на AEL, AIG планира да създаде две 
отделни подгрупи; една - базирана в Обединеното кралство, включваща AIG UK, и една - базирана в Люксембург, 
включваща AESA.

b) Какви биха били последствията върху притежателите на полици, ако нямаше преструктуриране?
Без наличието на Предложения план и в случай че Обединеното кралство загуби своите паспортни права, би 
имало сериозни притеснения за способността на AEL да изпълни своите регулаторни изисквания за капитала, да 
урежда искове според регулаторните правила, да обслужва актуалните, базирани в ЕИЗ притежатели на полици и 
да подновява базирани в ЕИЗ полици.

c) Кой ще плати застрахователните обезщетения на притежателите на полици според Предложения план?
Според Предложения план, AIG UK ще плати застрахователните обезщетения на притежателите на полици, които 
се прехвърлят в Обединеното кралство, а AESA ще плати застрахователните обезщетения на притежателите на 
полици, които се прехвърлят в Европа. Екипът за разглеждане на искове, нает преди това от AEL, ще продължи да 
осигурява услуги за уреждане на искове от името на AIG UK и AESA според Предложения план. 

d) Ще засегне ли Предложеният план споразуменията за външни презастрахователни договори на AEL?
AEL ще помоли Висшия съд да издаде допълнително решение, за да позволи на AIG UK и AESA да запази правото 
на външно презастраховане до степента, в която покрива всяка част от всички застрахователни полици на AEL, 
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прехвърлени според Предложения план. В случай че Висшият съд не одобри това допълнително решение, това не 
се очаква да повлияе на моите заключения.

e) Как мога да получа повече информация?
Копие на Доклада за плана може да бъде изтеглено от www.aig.com/brexit или може да бъде поискано като се 
свържете с посочените по-долу адвокати.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
London EC4Y 1HS 
Обединено кралство 
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4. ЗАКОННО УВЕДОМЯВАНЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТНОСНО
AIG EUROPE LIMITED

И 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED 

И
AIG EUROPE SA 

И
ОТНОСНО  

ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ И ПАЗАРИ ОТ 2000 Г.

ВЪВ ВИСШИЯ СЪД

CR-2017-009373

ФИНАНСОВО ОТДЕЛЕНИЕ

НА АНГЛИЯ И УЕЛС 

ТЪРГОВСКИ СЪД (ChD)

С НАСТОЯЩОТО СЕ УВЕДОМЯВА, че на 5 март 2018 г., AIG Europe Limited („Прехвърлител“) и American 
International Group UK Limited („Приобретател в Обединеното кралство“) и AIG Europe SA („Приобретател в 
Европа“) подадоха заявление („Заявление“) до Висшия съд, Финансово отделение на Англия и Уелс, Търговски 
съд в Лондон („Съд“) съгласно раздел 107(1) от Закона за финансови услуги и пазари от 2000 г. (със съответните 
промени) („FSMA“) за Решение:

1. според раздел 111 от FSMA за одобряване на план за прехвърляне на застрахователна стопанска дейност 
(„План“) за прехвърлянето на:

 (a)  определена застрахователна стопанска дейност, извършвана от Прехвърлителя към Приобретателя 
в Обединеното кралство („Прехвърляне на стопанска дейност в Обединеното кралство“) в 
съответствие с условията на Решението и без допълнително решение или акт; и 
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 (b)  скоро след прехвърлянето на стопанската дейност в Обединеното кралство, цялата оставаща 
застрахователна стопанска дейност, извършвана от Прехвърлителя към Приобретателя в Европа 
(„Прехвърляне на стопанска дейност в ЕИЗ“) според планираното презгранично сливане чрез 
поглъщане на Прехвърлителя от Приобретателя в Европа съгласно Нормативните изисквания за 
дружествата (презгранични сливания) 2007 г. (SI 2007/2974) („Сливане“) и в съответствие с 
условията на Решението; и 

2. приемане на допълнително условие във връзка с Плана съгласно раздел 112 и 112A от FSMA.

Следните документи са налични безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.aig.com/brexit : 

• Копие на доклада за условията на Плана, изготвен в съответствие с раздел 109 на FSMA, от независимия 
експерт Стив Матюс (Steve Mathews) от компанията Willis Towers Watson, чието назначаване бе одобрено от 
Контролния регулаторен орган, („Доклад за плана“); 

• документ с пълния План; 
• брошура за Плана (която съдържа резюме на условията на Плана и резюме на Доклада за плана); и 
• документ с въпроси и отговори за Плана. 

Подкрепящи документи и допълнителни новини за Плана ще бъдат публикувани на този уебсайт, затова може да 
проверявате за актуализации. Можете също да поискате безплатни копия на всеки от тези документи в писмена 
форма или по телефона от Прехвърлителя, използвайки посочените по-долу данни за контакт.

Заявлението трябва да бъде разгледано на 18 октомври 2018 г. от съдия на Финансовото отделение на Висшия 
съд на адрес:  
Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Обединено кралство. Подобно заявление във връзка със Сливането 
трябва  
да бъде разгледано по същото време. Ако бъде одобрено от Съда, предложено е Планът и Сливането да станат 
валидни  
на 1 декември 2018 г. 

Всяко лице, което претендира, че той или тя може да бъде засегнато/а неблагоприятно чрез 
изпълнението на Плана, има право да присъства на разглеждането и да изрази своите възгледи лично или 
чрез законен представител. 

Всяко лице, което претендира, че може да бъде засегнато неблагоприятно чрез Плана, но не възнамерява 
да присъства на разглеждането, може да направи изложения за Плана по телефона или в писмена форма до 
посочените по-долу адвокати или Прехвърлителя, използвайки посочените по-долу данни за контакт. 

От всяко лице, което възнамерява да присъства на разглеждането или да направи изложения по телефона или в 
писмена форма, се изисква  
(но не се задължава) да съобщи за своите възражения възможно най-бързо и за предпочитане най-малко пет 
дни преди разглеждането на Заявлението на 18 октомври 2018 г. на посочените по-долу адвокати или на 
Прехвърлителя, използвайки посочените по-долу данни за контакт.

Ако Планът бъде одобрен от Съда, той ще доведе до прехвърлянето на:

1.  всички договори, притежания, активи и отговорности, свързани с прехвърлянето на стопанската 
дейност в Обединеното кралство към Приобретателя в Обединеното кралство в съответствие с 
условията на Решението; и 

2.  всички договори, притежания, активи и отговорности, свързани с прехвърлянето на стопанската 
дейност в ЕИЗ към Приобретателя в ЕИЗ според Сливането и в съответствие с условията на 
Решението,

във всеки случай, въпреки че едно лице иначе би имало право да прекрати, промени, придобие или предяви 
интереси или право, или да третира един интерес или едно право като прекратено или променено в това 
отношение. Всяко такова право ще бъде изпълнимо само доколкото Решението на Съда е направило допускане в 
този смисъл.

6 април 2018 г.



13

Адрес за контакт с Прехвърлителя:

The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Обединено кралство

Информация за контакт с Прехвърлителя:

Телефонен номер:

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

Нашите телефонни линии са отворени от 9:00 ч. сутринта до 17:00 ч. следобед от понеделник до петък (с 
изключение на официалните почивни дни).

Пощенски адрес: AIG Brexit Team, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Обединено кралство

Имейл: aigbrexit@aig.com 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65 Fleet Street
London
EC4Y 1HS
Обединено кралство 

Реф.: 153385.0064 (GHFS) 
Адвокати за Прехвърлителя



14



15



16 BUL/S01/0418


