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PARTEA A – PROPUNERI DE MODIFICĂRI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA 
NOASTRĂ

1. Ce modificări sunt aduse activității AIG?
În prezent, polița dvs. este subscrisă de AIG Europe Limited (AEL), o societate de asigurări înființată în Regatul Unit (UK) 
care este autorizată de Autoritatea de Reglementare Prudențială ( PRA) și reglementată de PRA și Autoritatea de Conduită 
Financiară (FCA). Propunerea noastră este efectuarea transferului întregului portofoliu de asigurări al AEL, inclusiv a poliței 
dvs., către cele două societăți de asigurări nou autorizate din cadrul AIG Group (Propunerea de transfer). Cele 
două societăți de asigurări nou autorizate sunt American International Group UK Limited (AIG UK) și AIG Europe SA 
(AIG Europe). Pentru mai multe informații cu privire la care dintre aceste societăți va fi transferată polița dvs., consultați 
întrebările 9 și 10.

2. De ce inițiază AIG propunerea de transfer?
Propunerea de transfer face parte din restructurarea în curs de implementare de către AIG Group ca răspuns la decizia 
populației din Regatul Unit de a părăsi Uniunea Europeană (UE) (cunoscută sub denumirea de „Brexit”). În urma 
procesului Brexit, Regatul Unit se va retrage din Uniunea Europeană pe 29 martie 2019. Propunerea de transfer este inițiată 
ca partea a unei restructurării mai ample prin care asigurăm continuitatea serviciilor oferite titularilor de polițe existenți și 
subscrierea de noi contracte de asigurare în întreaga Europă după Brexit.

3. Cum se va desfășura propunerea de transfer?
Propunerea de transfer se va realiza printr-un proces combinat de transferare a portofoliului de asigurări în conformitate 
cu Partea VII din Legea din 2000 privind piețele și serviciile financiare (FSMA) și o fuziune transfrontalieră în baza 
Directivei europene privind fuziunile transfrontaliere (Fuziunea). Informații suplimentare privind procedura legală și efectul 
propunerii de transfer și al fuziunii, găsiți mai jos la întrebările 5, 6, 7 și 8.

4. Trebuie să fac ceva?
Vă încurajăm să citiți cu atenție informațiile furnizate în acest document și în broșura proiectului ( Broșura proiectului 
), pentru a putea analiza implicațiile propunerii de transfer. Însă, cu excepția cazului în care aveți neclarități în legătură 
cu propunerile, aveți întrebări, doriți clarificări sau considerați că puteți fi afectat(ă), nu trebuie să acționați în niciun fel în 
legătură cu propunerea de transfer. Pentru mai multe informații privind modul în care puteți formula observații, semnala 
preocupări sau adresa întrebări cu privire la propunerea de transfer, vă rugăm să consultați întrebările 26 și 40.

5. Ce înseamnă un transfer al portofoliului de asigurări?
Transferul portofoliului de asigurări (uneori denumit „Transfer în conformitate cu Partea VII”) reprezintă transferul 
portofoliului de asigurări în conformitate cu Partea VII din FSMA. Este o procedură prin care pasivele unui asigurator și 
activele corespunzătoare sunt transferate către un alt asigurator. Se va urma o procedură strictă pentru a asigura protecția 
titularilor de polițe. Pentru a produce efecte, propunerea de transfer trebuie aprobată de Înalta Curte a Angliei și Țării 
Galilor (Înalta Curte). În examinarea propunerii de transfer, Înalta Curte va lua în considerare opiniile PRA, FCA și cele 
ale expertului independent, precum și eventualele obiecții înaintate de părțile afectate, ca de exemplu titularii de polițe și 
reasiguratorii.

6. Ce înseamnă o fuziune transfrontalieră?
O fuziune transfrontalieră implică fuziunea sau combinarea a două sau mai multe societăți cu sediul în două sau mai multe 
state membre diferite ale Spațiului Economic European (state SEE), astfel încât activele și pasivele societății „absorbite” 
(în acest caz AEL) devin activele și pasivele societății succesoare (în acest caz AIG Europe) prin efectul legii, iar societatea 
absorbită (AEL) este dizolvată. 

7. Care este procedura legală pentru efectuarea propunerii de transfer și a fuziunii?
Propunerea de transfer și fuziunea cuprind mai multe etape. În linii mari, acestea pot fi rezumate după cum urmează: 

• Etapa 1 (Transferul din UK): Întregul portofoliu de asigurări al AEL în Regatul Unit va fi transferat către AIG UK 
conform unui transfer de portofoliu de asigurări în conformitate cu Partea VII din FSMA.

• Etapa 2 (Transferul european): Întregul portofoliu de asigurări al AEL în Europa va fi transferat către AIG 
Europe conform unui transfer de portofoliu de asigurări în conformitate cu Partea VII din FSMA și al fuziunii.

• Etapa 3 (Dizolvarea): La finalizarea transferului european, AIG Europe va fi succesoarea AEL, iar AEL va fi 
dizolvată prin efectul legii. 

Propunerea de transfer este condiționată de fuziune și invers. Prin urmare, propunerea de transfer va avea loc doar dacă 
fuziunea este aprobată, iar fuziunea va avea loc doar dacă propunerea de transfer este aprobată. 
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Așa cum s-a subliniat la întrebarea 5 de mai sus și cum se descrie în detaliu în Partea C de mai jos, propunerea de transfer 
și fuziunea presupun o procedură la o instanță din Regatul Unit și obligația de a notifica titularii de polițe și alte părți 
interesate cu privire la transfer, astfel încât aceștia să poată fi audiați în cadrul ședinței finale de la Înalta Curte.

În cazul aprobării de către Înalta Curte, se estimează că propunerea de transfer și fuziunea vor produce efecte de la data 
de 1 decembrie 2018 (Data finalizării).

Deoarece fuziunea presupune fuzionarea AEL în AIG Europe, este necesar ca transferul din Regatul Unit să intervină 
înainte de fuziune pentru ca portofoliul de asigurări în Regatul Unit al AEL să fie transferat către AIG UK. AEL ar putea 
transfera portofoliul de asigurări din Europa către AIG Europe printr-un transfer de portofoliu de asigurări în conformitate 
cu Partea VII din FSMA fără a efectua fuziunea; astfel s-ar elimina necesitatea transferului din Regatul Unit. Însă, 
efectuarea fuziunii are anumite avantaje structurale pentru AIG Group de care acesta dorește să beneficieze.

8. Care este efectul propunerii de transfer?
Un rezumat al condițiilor importante din propunerea de transfer se găsește în broșura proiectului. În linii mari, efectul 
propunerii de transfer va consta în transferul drepturilor și obligațiilor AEL în baza polițelor transferate, fără modificări, 
către AIG UK sau AIG Europe. Eventualele drepturi sau obligații pe care le aveți față de asigurator în temeiul unor astfel de 
polițe vor rămâne neschimbate, dar în urma propunerii de transfer, acestea vor fi exercitate împotriva sau datorate celor 
două societăți, AIG UK sau AIG Europe. Acest lucru înseamnă că: 

• cu excepția drepturilor de a accesa Schema de compensare a clienților serviciilor financiare și posibilitatea de a 
trimite litigiile către Serviciul Financiar Ombudsman, care se vor modifica pentru anumiți titulari de polițe europene 
(a se vedea întrebările 9, 10 și 19 la 21 de mai jos pentru mai multe detalii) veți avea în continuare aceleași drepturi, 
beneficii și obligații și veți face obiectul acelorași clauze și condiții în legătură cu polița dvs., cu excepția faptului că 
AIG UK (în cazul portofoliului din Regatul Unit) și AIG Europe (în cazul portofoliului din Europa) vor înlocui AEL în 
calitate de asigurator. Termenii și condițiile poliței nu vor suferi alte modificări;

• eventualele procese (curente, viitoare, pe rol, estimate sau de altă natură) în care este implicată AEL, vor fi începute 
sau continuate de sau împotriva AIG UK (în cazul portofoliului din UK) sau AIG Europe (în cazul portofoliului din 
Europa) în locul AEL, iar AIG UK sau AIG Europe (după caz) vor avea dreptul la toate mijloacele de apărare, 
cererile de despăgubire, cererile reconvenționale și drepturi de compensare pe care le-ar fi avut AEL; și

• orice sentință, hotărâre sau decizie care nu este satisfăcută pe deplin înainte de data finalizării nu va mai fi pusă în 
aplicare cu titlu executoriu, de către sau împotriva AEL, devenind executorie de către sau împotriva:

 o AIG UK, cu privire la portofoliul din Regatul Unit; și
 o AIG Europe, cu privire la portofoliul din Europa. 

Pentru mai multe informații cu privire la care dintre aceste societăți va fi transferată polița dvs., consultați întrebările 9 și 10 
de mai jos.

9. Cum voi ști unde va fi transferată polița mea la data finalizării?
În general, în cazul în care polița dvs. acoperă riscuri în Regatul Unit și/sau în state din afara SEE și nu a fost emisă de 
o sucursală europeană a AEL, veți fi considerat titular al poliței din Regatul Unit, iar polița va fi transferată către AIG 
UK (Polița UK). Toate celelalte polițe vor fi considerate polițe europene și vor fi transferate către AIG Europe ( Poliță 
europeană ). În cazul în care polița dvs. acoperă atât riscuri din Regatul Unit cât și din Europa și nu a fost subscrisă 
de o sucursală europeană a AEL, veți fi asigurat atât al AIG UK cât și al AIG Europe (Poliță divizată). Pentru a putea 
vedea unde va fi transferată polița dvs. la data finalizării (și cum să stabiliți „localizarea riscului” din cadrul poliței dvs.) am 
întocmit o diagramă de flux pentru titularul poliței, prezentată în Anexa 1. Dacă aveți întrebări în legătură cu modul în care 
va fi tratată polița dvs., vă rugăm să sunați la linia noastră telefonică, să vă adresați în scris sau să ne trimiteți un e-mail 
folosind datele prezentate la întrebarea 40 de mai jos.

10. Ce se întâmplă în cazul în care polița mea acoperă riscurile din Regatul Unit și cele din Europa?
Așa cum am explicat la întrebarea 9, în cazul în care polița dvs. acoperă atât riscuri din Regatul Unit cât și din Europa și nu 
a fost subscrisă de o sucursală europeană a AEL, polița dvs. va fi împărțită între AIG UK și AIG Europe și veți fi asiguratul 
ambelor societăți. 

Faptul că dețineți o poliță divizată nu va afecta clauzele și condițiile poliței existente care se vor aplica ca un întreg (în 
ansamblu) atât în AIG Europe, cât și în AIG UK. Aceasta înseamnă că, cu excepția drepturilor de a accesa Schema de 
compensare a clienților serviciilor financiare și posibilității de a trimite litigiile către Serviciul Financiar Ombudsman, care se 
vor modifica în legătură cu partea europeană a poliței dvs. divizate (consultați întrebările de la 19 la 21 de mai jos pentru 
mai multe detalii), veți avea în continuare aceleași drepturi, beneficii și obligații și veți face obiectul acelorași clauze și 
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condiții în legătură cu polița dvs., (inclusiv toate limitările aplicabile ale poliței) ca înainte. Singura modificare cu privire la 
clauzele poliței va fi înlocuirea AEL cu AIG UK și AIG Europe în calitate de asiguratori (pentru riscurile din Regatul Unit și, 
respectiv, Europa).

11. Unde are sediul AIG UK?
AIG UK este constituită în Regatul Unit și va funcționa de la sediul The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London (același 
sediu central din Londra din care funcționează în prezent și AEL). AIG UK va fi autorizată de PRA și reglementată de 
PRA și FCA. AIG UK este o societate din cadrul AIG Group și va funcționa în calitate de noua societate de asigurări din 
Regatul Unit a AIG Group, oferind produse și soluții de asigurări în Regatul Unit, la fel ca AEL. Subscrierile și cererile de 
despăgubire vor fi gestionate în continuare de aceleași echipe ca și în prezent, iar datele noastre de contact vor rămâne 
neschimbate. 

12. Unde are sediul AIG Europe?
AIG Europe este constituită în Luxemburg și va funcționa de la sediul central din Luxemburg, situat la adresa 10b Rue des 
Merovingiens, Bertrange, L-8070 Luxembourg. AIG Europe este autorizată de Ministerul de Finanțe din Luxemburg și este 
supusă supravegherii Commissariat aux Assurances [Comisariatul pentru Asigurări] (CAA). AIG Europe este o societate 
din cadrul AIG Group și va funcționa în calitate de noua societate de asigurări din Europa a AIG Group, oferind produse 
și soluții de asigurări în Europa continentală, la fel ca AEL. Subscrierile și cererile de despăgubire vor fi gestionate în 
continuare de aceleași echipe ca și în prezent, iar datele noastre de contact vor rămâne neschimbate.

13. De ce AIG a ales Luxemburg ca noul său sediu central european?
Decizia AIG de a-și stabili noul sediu european în Luxemburg a fost luată din mai multe motive după o analiză detaliată 
a locațiilor posibile. Majoritatea contractelor pe care le vom subscrie prin AIG Europe vor fi în Europa continentală, 
iar localizarea geografică a Luxemburgului, chiar în centrul pieței europene, plasează compania în mijlocul piețelor 
noastre. Luxemburg este un membru fondator al Uniunii Europene. Are o economie stabilă și o autoritate de reglementare 
în asigurări cu experiență și foarte respectată. Este, în general, un centru pentru servicii financiare. La fel ca și în cazul 
AEL, AIG Europe va fi guvernată de cadrul prevăzut de Solvency II, astfel cum a fost implementat în Luxemburg și care 
furnizează titularilor de polițe un nivel ridicat de protecție.

14. Nu am domiciliul în Regatul Unit – propunerea de transfer mă afectează?
Da. Propunerea de transfer se referă la toate polițele AEL (inclusiv polițele din Regatul Unit, SEE și restul lumii). În cazul în 
care Înalta Curte aprobă propunerea de transfer, decizia va fi obligatorie pentru toți titularii de polițe potrivit legislației 
britanice și va fi recunoscută în toate celelalte jurisdicții SEE.

PARTEA B – CE MĂSURI DE PROTECȚIE EXISTĂ ÎN CADRUL PROCEDURII 
PROPUNERII DE TRANSFER?

15. Ce măsuri de protecție există în cadrul procedurii propunerii de transfer?
Cadrul legal și de reglementare referitor la propunerea de transfer încearcă să asigure, printre altele, protejarea intereselor 
titularilor de polițe, iar securitatea și avantajele tuturor categoriilor de asigurați AEL nu vor fi afectate negativ în mod 
substanțial. Ca parte a propunerii de transfer, interesele dvs. și ale titularilor noștri de polițe sunt protejate printr-un proces 
de analiză detaliată care cuprinde: 

• desemnarea unui expert independent care să întocmească un raport pentru Înalta Curte cu privire la impactul 
probabil al proiectului de transfer asupra titularilor de polițe;

• posibilitatea pentru dvs. și alți titulari de polițe și părți interesate de a formula obiecții sau de a semnala preocupări 
în legătură cu propunerea de transfer, fie la Înalta Curte sau la noi, după care preocupările semnalate vor fi 
comunicate PRA, FCA, expertului independent și Înaltei Curți; 

• consultări strânse cu PRA și FCA, care vor înainta, de asemenea, un raport privind propunerea de transfer la Înalta 
Curte; 

• aprobarea proiectului de transfer de către Înalta Curte. 

Înalta Curte va aproba proiectul de transfer numai dacă îl va considera corespunzător din toate punctele de vedere. Înalta 
Curte va lua în calcul opinia expertului independent, eventualele probleme sau observații formulate de titularii de polițe 
afectați de propunerea de transfer, și opinia celor de la PRA și FCA. 
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Autoritățile relevante de supraveghere a asigurărilor din țările SEE în care AEL a subscris riscuri vor fi informate cu privire la 
propunerea de transfer, ca parte a procedurii de aprobare din punct de vedere legal și de reglementare.

16. Ce este un expert independent, cine este și care este rolul acestuia?
Expertul independent este un expert actuarial care întocmește un raport pentru Înalta Curte cu privire la efectele probabile 
ale propunerii de transfer asupra titularilor de polițe. Expertul independent trebuie să fie independent față de AEL, AIG UK 
și AIG Europe, precum și față de PRA și FCA. 

Pentru proiectul de transfer a fost desemnat ca expert independent Steve Mathews din cadrul firmei Willis Towers Watson, 
membru al Institute and Faculty of Actuaries (Institutul și Facultatea de Actuariat). Numirea sa a fost aprobată de PRA prin 
consultări cu FCA.
 
Expertul independent analizează termenii propunerii de transfer. Raportul său este imparțial și are la bază o analiză 
detaliată a propunerilor și activității societăților AEL, AIG UK și AIG Europe.

17. Ce spune raportul expertului independent?
Un rezumat al raportului expertului independent se găsește în broșura proiectului. Expertul independent a concluzionat că: 

• titularii de polițe nu vor fi afectați substanțial de propunerea de transfer; și
• propunerea de transfer nu va avea un efect semnificativ cu privire la protecția drepturilor contractuale ale titularilor 

de polițe și la nivelul serviciilor furnizate acestora. 

Expertul independent a luat în considerare, în secțiunea 10 a acestui raport, și modificarea regimului juridic aplicabil 
asigurătorului și a concluzionat că, în opinia sa, titularii de polițe nu vor fi afectați în mod semnificativ de aceasta. De 
asemenea, am analizat și noi acest lucru și suntem de acord cu concluzia expertului independent.

Pentru detalii despre modul în care puteți obține o copie completă a raportului expertului independent, consultați 
întrebarea 40.

18. Care vor fi cerințele în materie de solvabilitate și capital ale AIG UK și AIG Europe?
Uniunea Europeană (UE) a elaborat condiții de solvabilitate pentru societățile de asigurări cunoscute sub denumirea 
de „Solvency II” menite să armonizeze reglementările UE în materie de asigurări și să crească protecția consumatorilor. 
Directiva a fost pusă în aplicare pe 1 ianuarie 2016 și se aplică tuturor companiilor de asigurare și reasigurare cu sediul 
în UE. Prin urmare, aceasta este valabilă în prezent pentru societatea AEL și se va aplica și în cazul AIG Europe și AIG 
UK imediat după propunerea de transfer. În urma Brexitului, Regatul Unit ar putea adopta un regim de solvabilitate diferit 
aplicabil în cazul AIG UK. Însă, în acest moment nu există informații care să indice faptul că Regatul Unit va adopta un 
regim diferit în ceea ce privește solvabilitatea față de cel existent, Solvency II.

19. Ce este Schema de compensare a clienților serviciilor financiare (FSCS), iar propunerea de transfer 
îmi va afecta capacitatea de a accesa FSCS?
FSCS este un fond legal din Regatul Unit finanțat de membrii din cadrul industriei serviciilor financiare, care oferă titularilor 
de polițe despăgubiri pecuniare în cazul în care o societate de asigurări, autorizată de PRA sau FCA, intră în insolvență. 
Titularii de polițe AEL, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale normelor aplicabile în prezent, au acces la FSCS.

Propunerea de transfer poate duce la pierderea protecției oferită de FSCS cu privire la polița existentă. Acest lucru va 
depinde de tipul poliței dvs.: poliță UK, poliță europeană sau poliță divizată, conform explicațiilor de mai jos: 

• În cazul în care aveți o poliță UK (care este transferată către AIG UK), FSCS va acoperi în continuare cererile de 
despăgubire în baza poliței dvs. după propunerea de transfer. 

• În cazul în care aveți o poliță europeană (care este transferată către AIG Europe), FSCS va acoperi în continuare 
cererile de despăgubire în baza poliței care survin anterior datei propunerii de transfer, însă cererile care survin 
după data propunerii de transfer nu vor fi acoperite de FSCS. Pentru informații suplimentare privind impactul pierderii 
protecției oferite de FSCS, consultați întrebarea 20.

• În cazul în care aveți o poliță divizată, FSCS va acoperi în continuare cererile de despăgubire conform părții din 
polița dvs. care este transferată către AIG UK, după data propunerii de transfer. Cererile de despăgubire în baza 
părții europene a poliței, depuse ulterior datei propunerii de transfer, nu vor fi acoperite de FSCS. Pentru informații 
suplimentare privind impactul pierderii protecției oferite de FSCS, consultați întrebarea 20.  

Pentru informații suplimentare privind programele de compensare a asigurărilor, vă rugăm să consultați raportul expertului 
independent (a se vedea întrebarea 40 cu privire la modul în care puteți obține un exemplar al raportului expertului 
independent). 
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20. Care va fi impactul pierderii protecției oferite de FSCS asupra titularilor de polițe europene?
FSCS (așa cum este descris la întrebarea 19) oferă titularilor de polițe despăgubiri pecuniare în cazul în care o societate 
de asigurări din Regatul Unit intră în insolvență. Luxemburg, statul în care este înființată AIG Europe, nu are niciun 
fond de compensare legal, însă are totuși reglementări (bazate pe principii similare celor din Regatul Unit) menite să 
protejeze titularii de poliție de asigurare în cazul intrării în insolvență a unei companii de asigurări luxemburgheze. Aceste 
reglementări au rolul de a limita nevoia titularilor de polițe de asigurare de a solicita compensații de la un fond similar cu 
FSCS, însă nu oferă același tip de protecție ca FSCS. În plus, titularii de polițe de asigurare europene care au fost subscrise 
prin sucursalele locale din unele țări europene pot avea acces la fondul național de compensare pentru asigurări din țara 
respectivă.

Expertul independent a concluzionat că titularii de polițe europene nu vor fi afectați semnificativ de propunerea de 
transfer, în ciuda pierderii protecției oferite de FSCS. În plus, expertul independent precizează în cadrul raportului său că 
posibilitatea intrării în insolvență a AIG Europe după propunerea de transfer este îndepărtată. Pentru mai multe informații 
privind protecția titularilor de polițe în urma propunerii de transfer, inclusiv examinarea structurilor alternative pentru 
propunerea de transfer, vă rugăm să consultați raportul expertului independent. 

21. Ce reprezintă Serviciile Financiare Ombudsman (Ombudsman Regatul Unit), iar propunerea de 
transfer îmi va afecta capacitatea de a avea acces la Ombudsman în Regatul Unit?
Instituția Ombudsman din Regatul Unit pune la dispoziția persoanelor un serviciu independent și gratuit pentru soluționarea 
litigiilor sau a reclamațiilor aduse împotriva asiguratorilor care emit sau administrează polițe din cadrul Regatului Unit. 
Titularii de polițe AEL, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale normelor aplicabile în prezent, au acces la Instituția 
Ombudsman din Regatul Unit. Instituția Ombudsman din Regatul Unit poate emite decizii obligatorii pentru societățile de 
asigurări.

Propunerea de transfer vă poate afecta eligibilitatea de a trimite litigiile sau reclamațiile la Instituția Ombudsman din 
Regatul Unit cu privire la polița dvs. existentă. Acest lucru va depinde de tipul poliței dvs., ulterior datei propunerii de 
transfer, poliță UK, poliță europeană sau poliță divizată, conform explicațiilor de mai jos: 

• În cazul în care aveți o poliță UK, veți avea în continuare acces la Instituția Ombudsman din Regatul Unit în legătură 
cu aceasta.

• În cazul în care aveți o poliță europeană, în prezent aveți acces doar la Instituția Ombudsman din Regatul Unit, 
dacă polița este emisă de societatea AIG în Regatul Unit pentru un asigurat din restul SEE, sau de societatea AIG 
din SEE pentru un titular de poliță din Regatul Unit pe bază transfrontalieră. În urma transferului, în cazul în care 
sunteți asigurat în Regatul Unit iar poliția dvs. a fost emisă de o sucursală europeană a AEL pe bază transfrontalieră, 
continuați să aveți acces la Instituția Ombudsman din Regatul Unit cu privire la polița/polițele dvs. existente. Toți 
acești titulari de polițe vor avea, de asemenea, acces gratuit la Serviciul Național Ombudsman pentru Consumatori 
din Luxemburg (NCOSL), Mediatorul pentru Asigurări din Luxemburg (LIM) și Autoritatea de Reglementare a 
Asigurărilor din Luxemburg, CAA, al cărui obiectiv este primirea și examinarea plângerilor înaintate de titularii de 
polițe și alte părți interesate (NCOSL, LIM și CAA formează împreună Regimul Ombudsman din Luxemburg). 
Deși funcționarea Regimului Ombudsman din Luxemburg diferă față de Instituția Ombudsman din Regatul Unit (de 
exemplu, Regimul Ombudsman din Luxemburg nu permite impunerea de decizii obligatorii asupra asiguratorului), 
ambele sunt concepute pentru a canaliza și soluționa litigiile titularilor de polițe. În plus, în cazul în care dețineți o 
poliță europeană, dreptul de acces la orice serviciu oferit de ombudsman existent în țara dvs. de rezidență nu va fi 
afectat de propunerea de transfer. Expertul independent a analizat, printre altele, acest aspect și a ajuns la concluzia 
că titularii de polițe cu polițe europene nu vor fi afectați substanțial de propunerea de transfer.

• În cazul în care dețineți o poliță europeană, care a fost emisă din Regatul Unit în SEE pe bază transfrontalieră, deși 
polița dvs. va fi transferată către AIG Europe, veți avea în continuare acces la Instituția Ombudsman din Regatul Unit 
cu privire la activitățile desfășurate din (sau omisiunile din) Regatul Unit înainte de transfer, cu privire la polița dvs. 
În situația în care, ulterior transferului, polița dvs. este administrată de AIG Europe din SEE, nu veți avea acces la 
Instituția Ombudsman din Regatul Unit cu privire la respectiva administrare, deși veți obține, în schimb, acces gratuit 
la NCOSL și LIM, iar accesul existent la serviciile naționale de soluționare a reclamațiilor din fiecare stat SEE rămas 
nu vor fi afectate.

• În cazul în care aveți o poliță divizată, veți avea în continuare acces la Instituția Ombudsman din Regatul Unit în 
legătură cu partea britanică a acesteia. Veți avea acces atât la Instituția Ombudsman din Regatul Unit (cu privire 
la activitățile desfășurate din Regatul Unit cu privire la polița dvs.), cât și la Regimul Ombudsman din Luxemburg cu 
privire la partea europeană a poliței.

Pentru informații suplimentare privind serviciile oferite de ombudsman, vă rugăm să consultați raportul expertului 
independent (a se vedea întrebarea 40 cu privire la modul în care puteți obține un exemplar al raportului expertului 
independent).



9

PARTEA C – PROCEDURA DE APROBARE

23. Când și unde are loc ședința de la Înalta Curte în vederea examinării propunerii de transfer?
Ședința de la Înalta Curte de examinare și de aprobare a propunerii de transfer, în cazul în care se consideră că este 
corespunzătoare din toate punctele de vedere, este programată pentru data de 18 octombrie 2018 la Londra. Ședința de 
la Înalta Curte se va desfășura în Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL. Persoanele care doresc 
să participe la ședință trebuie să consulte site-ul nostru pe www.aig.com/brexit (Site-ul proiectului) care va fi actualizat 
în cazul modificării datei ședinței. Vă rugăm să verificați periodic site-ul pentru actualizări.

24. Ce se va întâmpla în cadrul ședinței de la Înalta Curte?
Înalta Curte va examina cererea de aprobare a propunerii de transfer. Reprezentanții legali ai AEL vor explica propunerile, 
notificările făcute și eventualele răspunsuri primite de la asigurați și alte părți interesate. 

Înainte de a lua o decizie cu privire la aprobarea propunerii de transfer, Înalta Curte va analiza opiniile expertului 
independent, ale PRA și FCA, precum și eventualele răspunsuri primite de la asigurați și alte părți interesate. În luarea 
deciziei, Înalta Curte va examina dacă interesele titularilor de polițe sunt afectate negativ în mod substanțial de 
propunerea de transfer. Înalta Curte va fi ghidată de opiniile expertului independent și cele ale PRA și FCA. 

Împreună cu proiectul de transfer Înalta Curte va examina și fuziunea. Fuziunea presupune formalități juridice separate față 
de procedura în conformitate cu Partea VII. În cazul în care Înalta Curte constată că părțile participante la fuziune (adică 
AEL și AIG Europe) au îndeplinit aceste formalități, va emite un certificat care să confirme acest lucru. În urma primirii 
certificatului, părțile pot depune o cerere în baza legislației luxemburgheze pentru ca fuziunea să devină valabilă. Se 
estimează că atât fuziunea, cât și propunerea de transfer vor intra în vigoare pe 1 decembrie 2018.

25. Pot vota cu privire la propunerea de transfer?
În legătură cu transferul activității de asigurare nu există proceduri de vot și nu aveți obligația de a lua niciun fel de măsuri 
în legătură cu propunerea de transfer. În cazul în care propunerea de transfer este aprobată de Înalta Curte, toate polițele 
afectate vor fi transferate automat către AIG UK și/sau AIG Europe. Cu toate acestea, aveți dreptul de a formula obiecții 
cu privire la propunerea de transfer, iar acestea vor fi ascultate de Înalta Curte. Pentru detalii cu privire la ceea ce trebuie 
să faceți dacă vreți să înaintați obiecții, consultați întrebarea 26.

26. Cum pot formula obiecții, semnala preocupări sau formula observații cu privire la propunerea de 
transfer?
Dacă aveți comentarii sau nelămuriri sau în cazul în care considerați că propunerea de transfer vă poate afecta în mod 
negativ, vă rugăm să sunați la linia noastră telefonică dedicată folosind numărul din tabelul de la Anexa 2, iar noi vom 
încerca să vă ajutăm. Linia de asistență va fi disponibilă între orele 09.00 și 17.00, de luni până vineri (cu excepția 
sărbătorilor legale). Problemele semnalate vor fi înregistrate și comunicate celor de la PRA, FCA, expertului independent 
și Înaltei Curți. Alternativ, vă puteți adresa în scris la adresa AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, 
United Kingdom sau ne puteți trimite un e-mail la aigbrexit@aig.com

Indiferent dacă ne contactați sau nu, mai întâi, aveți dreptul: 

• de a formula observații în scris și/sau de a participa personal la ședința de la Înalta Curte.
• de a desemna un reprezentant legal care să participe la ședința de la Înalta Curte și care să formuleze observații în 

numele dvs. 

Deși nu trebuie să ne contactați înainte de a vă exercita drepturile descrise mai sus, vă rugăm să ne anunțați, astfel încât 
să avem posibilitatea de a înțelege și de a discuta despre eventualele nelămuriri direct cu dvs. Prin urmare, vă rugăm să 
ne anunțați cât mai curând posibil în scris la adresa de mai sus sau prin e-mail la aigbrexit@aig.com și, de preferință, cu 
cel puțin 5 zile înainte de ședința de la Înalta Curte programată pentru 18 octombrie 2018. Orice observații primite vor fi 
aduse în atenția celor de la PRA, FCA, a expertului independent și a Înaltei Curți.

22. Propunerea de transfer este analizată de FCA și PRA?
Da. Atât PRA, cât și FCA au dreptul de a formula observații în scris și verbal la Înalta Curte, inclusiv furnizarea de rapoarte 
în care să-și prezinte opiniile cu privire la propunerea de transfer, pe care Înalta Curte le va lua în considerare pentru 
luarea deciziei cu privire la corectitudinea și protejarea intereselor titularilor de polițe prin condițiile propunerii de transfer. 
Analiza derulată de FCA și PRA nu trebuie să înlocuiască analiza, pentru fiecare client, a modului în care acesta poate fi 
afectat de propunerea de transfer. Decizia finală cu privire la aprobarea propunerii de transfer aparține Înaltei Curți. 
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PARTEA D – CE ÎNSEAMNĂ ACEST LUCRU PENTRU ADMINISTRAREA 
POLIȚEI MELE

29. Schimbarea companiei de asigurări are impact asupra reînnoirii poliței mele de asigurare sau 
asupra poliței pe care o achiziționez acum?
În cazul în care achiziționați o poliță nouă sau reînnoiți o poliță existentă înainte de data finalizării (estimată pentru 
1 decembrie 2018), asigurarea va fi în continuare furnizată de AEL. În cazul în care vă păstrați, vă reînnoiți sau vă 
achiziționați polița la data sau ulterior datei de finalizare, asigurarea va fi furnizată de AIG UK și/sau AIG Europe, în 
funcție de tipul poliței dvs.: poliță UK, poliță europeană sau poliță divizată (pentru mai multe informații cu privire la care din 
cele două societăți, AIG UK și/sau AIG Europe, va fi asiguratorul dvs., consultați întrebările 9 și 10).

30. Propunerea de transfer va determina modificări ale asigurării de care beneficiez în baza poliței?
Nu. Asigurarea de care beneficiați nu se va modifica ca urmare a propunerii de transfer. Schimbarea societății de asigurări 
nu afectează asigurarea curentă pe care ați achiziționat-o sub niciun aspect și nici posibilitatea de a face o cerere de 
despăgubire. Polița dvs. curentă își va păstra valabilitatea după propunerea de transfer.

31. Polița mea curentă va fi reemisă și îmi veți trimite una nouă?
Nu, nu vom efectua niciun fel de modificări privind documentația curentă a polițelor și nici nu vom reemite o poliță nouă. 
Veți rămâne asigurat(ă) în continuare, nu trebuie să luați nicio măsură. 

32. Brokerul meu are cunoștință despre aceste modificări (dacă este cazul)?
Da, acolo unde este cazul, modificările au fost comunicate brokerilor și intermediarilor noștri de asigurări. Aceștia știu că 
propunerea de transfer nu modifică în niciun fel relația comercială cu ei sau cu dvs. 

33. Ca urmare a propunerii de transfer se plătesc prime suplimentare pentru polița mea existentă?
Nu. Propunerea de transfer nu va genera, ea însăși, modificarea primelor plătite pentru polița existentă.

34. Eu plătesc prima prin debit direct. Trebuie să completez un alt mandat de debit direct? 
În cazul în care plata se efectuează automat prin contul dvs. bancar, modificarea nu va afecta graficul sau procedura de 
plată și nici nu vi se va solicita să completați o nouă dispoziție de plată. Singura modificare pe care o veți observa este că, 
în cazul în care denumirea societății apare pe extras, aceasta va fi actualizată pentru a reflecta noul asigurător: 

• AIG UK în cazul în care aveți o poliță UK; și
• AIG Europe în cazul în care aveți o poliță europeană.

35. Polița mea va fi gestionată de aceleași persoane?
Da, toate datele de contact și numerele de telefon ale serviciului clienți vor rămâne aceleași.

36. Se estimează că modificarea societății de asigurări va intra în vigoare pe 1 decembrie 2018. 
Aceasta va fi noua mea dată de reînnoire?
Nu. Data reînnoirii poliței rămâne aceeași ca înainte.

27. Când va avea loc propunerea de transfer și cum voi ști că a fost aprobată?
În cazul în care propunerea de transfer este aprobată de Înalta Curte, pe site-ul proiectului va fi postat un anunț la scurt 
timp după ședința Înaltei Curți din data de 18 octombrie 2018. În cazul în care propunerea de transfer este aprobată de 
Înalta Curte, se estimează că va intra în vigoare pe 1 decembrie 2018. În cazul modificării calendarului, aceste modificări 
vor apărea pe site-ul proiectului.
 
De asemenea, va fi publicat un anunț și într-un ziar de circulație europeană, prin care titularii de polițe vor fi informați că 
propunerea de transfer a fost aprobată.

28. Cine va plăti pentru propunerea de transfer?
Toate costurile și cheltuielile efectuate în legătură cu propunerea de transfer, inclusiv onorariile expertului independent, 
taxele judiciare și taxele PRA și FCA, vor fi suportate de AEL.
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PARTEA E – INFORMAȚII SUPLIMENTARE

40. Unde pot găsi mai multe informații?
Pentru a vă ajuta să înțelegeți propunerea de transfer, am inclus informații în broșura proiectului. De asemenea, puteți 
găsi mai multe informații pe site-urile proiectului, unde puteți găsi clauzele complete ale propunerii de transfer și raportul 
integral al expertului independent. 

Puteți solicita, de asemenea, gratuit copii ale documentelor privind propunerea de transfer prin intermediul site-ului sau 
contactându-ne prin una din metodele de mai jos. Puteți suna la linia noastră telefonică dedicată folosind unul din numerele 
de țară incluse în Anexa 2 a prezentului document. Alternativ, vă puteți adresa în scris la adresa AIG Brexit Team, 58 
Fenchurch Street, London, EC3M 4AB sau ne puteți trimite un e-mail la aigbrexit@aig.com Problemele semnalate vor fi 
înregistrate și comunicate celor de la PRA, FCA, expertului independent și Înaltei Curți. 

Toate actualizările ulterioare cu privire la propunerea de transfer vor fi postate pe site-ul proiectului, inclusiv eventualele 
modificări cu privire la data ședinței de la Înalta Curte și copii de pe eventualele rapoarte suplimentare întocmite de 
expertul independent. Vă rugăm să verificați periodic site-ul pentru actualizări.
Apreciem faptul că s-ar putea să aveți întrebări sau probleme suplimentare. Datele noastre de contact nu se vor modifica în 
urma proiectului de transfer, așa că vă rugăm să țineți în continuare legătura cu persoana obișnuită de contact din cadrul 
AIG sau prin brokerul dvs., dacă este cazul, în legătură cu eventualele întrebări referitoare la polița existentă.

41. De ce am primit mai multe scrisori și pachete informative?
În cazul în care aveți mai multe polițe AEL, sau dacă polița dvs. acoperă riscuri atât în Regatul Unit cât și în Europa, este 
posibil să fi primit mai multe pachete informative. Ne cerem scuze pentru eventualul inconvenient creat. 

42. Nu mai sunt titular al unei polițe, așadar ce relevanță are pentru mine?
Clauzele anumitor polițe emise de AEL permit formularea de cereri de despăgubire pentru un anumit număr de ani după 
expirarea poliței. În funcție de clauzele poliței, s-ar putea să dispuneți în continuare de dreptul de a înainta o cerere de 
despăgubire în baza unei astfel de polițe. După propunerea de transfer, astfel de cereri de despăgubire vor fi gestionate 
de AIG UK și/sau AIG Europe, în funcție de tipul poliței deținute: poliță UK, poliță europeană sau poliță divizată (pentru 
mai multe informații cu privire la societatea care va gestiona cererile de despăgubire, AIG UK și/sau AIG Europe, 
consultați întrebările 9 și 10).

37. Propunerea de transfer îmi va afecta cererile de despăgubire făcute sau capacitatea de a face 
cereri viitoare de despăgubire?
Nu. Nu vor exista modificări în ceea ce privește gestionarea cererilor curente de despăgubire sau procedura de plată a 
cererilor de despăgubire. Înștiințarea cererilor de despăgubire trebuie făcută conform clauzelor poliței. 

38. Ce se întâmplă în cazul în care, în baza poliței de asigurare, am o cerere de despăgubire care nu a 
fost aprobată sau care face obiectul unui litigiu?
Practica curentă nu se va modifica. Înștiințarea cererilor de despăgubire trebuie făcută conform clauzelor poliței. Transferul 
nu va determina modificarea procedurii de gestionare a cererilor de despăgubire pentru asigurați sau a procedurii de 
plată a acestora.

Ulterior datei de finalizare, eventualele procese pe rol, curente sau viitoare inițiate de sau împotriva AEL vor fi inițiate de 
sau împotriva AIG UK și/sau AIG Europe (după caz).

39. Transferul va afecta prelucrarea informațiilor privitoare la contractul și/sau la cererea mea de 
despăgubire?
Transferul contractului/contractelor dvs. și/sau al cererii dvs. de despăgubire va însemna că societatea AIG care 
controlează prelucrarea informațiilor (numită, de obicei, operator de date) se va schimba din AEL în AIG UK și/sau AIG 
Europe. Utilizarea de către noi a informațiilor rămâne neschimbată, urmând să protejăm în continuare aceste date, ca 
și până acum. Puteți găsi mai multe informații referitoare la modul în care AIG Group utilizează informațiile cu caracter 
personal vizitând: www.aig.com/globalprivacy.
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43. Ce se întâmplă în cazul în care doresc să-mi anulez polița deoarece nu sunt de acord cu 
modificările?
Drepturile de care dispuneți în prezent cu privire la anularea poliței nu vor fi afectate de propunerea de transfer.

44. Ce se întâmplă în cazul în care propunerea de transfer nu este aprobată?
În cazul în care propunerea de transfer nu este aprobată de Înalta Curte, polița dvs. nu va fi transferată în baza propunerii 
de transfer. În cazul în care propunerea de transfer nu este aprobată, site-ul proiectului va fi actualizat cu informații 
suplimentare, așa că vă recomandăm să urmăriți actualizările din când în când.

45. Ce va face AIG în cazul în care survin dispoziții tranzitorii pentru Brexit?
Monitorizăm îndeaproape evoluțiile politice și le vom lua în calcul în cazul în care vor oferi mai multă certitudine în ceea 
ce privește calendarul și structura relațiilor viitoare ale Regatului Unit cu Europa. Până acum, nu am văzut evoluții care să 
justifice o schimbare a planurilor noastre de restructurare și a propunerii de transfer. Prioritatea noastră este să asigurăm 
continuitatea serviciilor oferite titularilor de polițe existenți și subscrierea de noi contracte de asigurare în întreaga Europă 
după Brexit.

46. De ce AIG apelează la o astfel de restructurare ca urmare a Brexitului? 
AIG a întreprins evaluări detaliate în legătură cu restructurarea sa ca urmare a Brexitului, inclusiv cu privire la mecanismul 
de restructurare și modelul operațional de a avea două societăți noi de asigurare (ex. AIG UK și AIG Europe) situate în 
Regatul Unit și, respectiv, Luxemburg care să deservească titularii noștri de polițe. Avem încrederea că proiectul nostru este 
cel mai potrivit pentru a asigura continuitatea pentru titularii de polițe noștri existenți și pentru a subscrie noi contracte de 
asigurare în Europa după Brexit.
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Anexa 1 – Diagrama fluxului titularului de poliță, pentru a se stabili unde 
anume se va transfera polița dvs. 

Polița dvs. (sau o parte a acesteia) a fost emisă de sau în numele AEL?

Polița dvs. a fost emisă de sau în numele unei sucursale AEL din SEE sau Elveția?

Da 
Polița dvs. face obiectul propunerii de transfer

Da 
Dețineți o poliță europeană. În urma 
propunerii de transfer, asiguratorul 

dvs. va fi AIG Europe

Doar SEE  
(fără Regatul Unit) 

Dețineți o poliță europeană. 
În urma propunerii de 

transfer, asiguratorul dvs. va 
fi AIG Europe

Doar UK și/sau non-SEE 
Dețineți o poliță UK. În 

urma propunerii de transfer, 
asiguratorul dvs. va fi  

AIG UK.

Polița dvs. acoperă riscurile care se încadrează în 
fiecare din celelalte două categorii 

(pe cele mai apropiate două căsuțe față de stânga) 
Dețineți o poliță divizată. În urma proiectului de transfer, 

asiguratorul dvs. va fi AIG UK și AIG Europe (pentru riscurile 
acoperite de polița dvs. din Marea Britanie și, respectiv, pentru 

riscurile acoperite de polița europeană)

Nu 
Unde este localizat riscul?* 

În cazul în care sunteți o societate de asigurări, vă rugăm să rețineți că polițele 
de reasigurare vor fi transferate către AIG UK indiferent de localizarea riscului

Nu 
Polița dvs. nu face obiectul propunerii de transfer

LEGENDĂ:
* Localizarea riscului depinde de o serie de factori. În continuare găsiți un rezumat de ordin general (dar neexhaustiv) al 

acestor factori care să vă ghideze:

1)  În cazul în care asigurarea are ca obiect un imobil și conținutul acestuia (atâta timp cât conținutul este asigurat de 
aceeași poliță), atunci localizarea riscului este, în general, pe teritoriul în care este situat imobilul (sau este situat în mod 
normal) la data încheierii poliței.

2)  În cazul în care asigurarea are ca obiect vehicule (aeronave, ambarcațiuni și vehicule cu motor) localizarea riscului 
poate fi stabilită în baza unuia sau a mai multor criterii: localizarea fizică a vehiculului, locul de înmatriculare a 
vehiculului sau domiciliul sau sediul persoanei asigurate.

3)  În cazul în care asigurarea are ca obiect alte riscuri (adică nu are ca obiect imobile sau vehicule) atunci (a) în cazul 
în care sunteți persoană fizică, localizarea riscului este, în general, în cadrul teritoriului în care aveți reședința obișnuită 
la data încheierii poliței; sau (b) în cazul în care sunteți o persoană juridică, localizarea riscului este la adresa sediului 
la data încheierii poliței. În cazul în care sunteți o persoană juridică iar polița acoperă mai multe sedii situate în teritorii 
diferite, probabil că polița dvs. va avea mai multe locații a riscului.

Anexa 2 – Date de contact linie telefonică

ȚARA DE PROVENIENȚĂ NUMĂR DE TELEFON APELABIL 
GRATUIT

Statele Unite ale Americii 8336454339

Malta 80062519

Liechtenstein 0800110061

Grecia 0080044142187

România 0800400986

Croația 0800988961

Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, 
Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Islanda, Italia, Irlanda, Letonia, 

Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, 
Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit

00800 244 244 29
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