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ACEST DOCUMENT ESTE IMPORTANT ȘI NECESITĂ 
ATENȚIA DVS. IMEDIATĂ

În cazul în care aveți neclarități în legătură cu măsura pe care trebuie să o luați, vă rugăm să consultați consilierul financiar, 
avocatul, contabilul sau alt consilier profesionist autorizat în mod corespunzător conform FSMA.

Prezenta broșură are exclusiv rol de îndrumare și nu este o declarație definitivă a drepturilor dvs. Polița dvs. poate prezenta 
interes și pentru alte persoane (de exemplu, soți și persoane aflate în întreținere). Vă rugăm să atrageți atenția acestor 
persoane cu privire la cuprinsul acestui document. Mai multe exemplare ale prezentului document se pot obține contactând 
cedentul. 

Dacă aveți întrebări al căror răspuns nu-l găsiți în această broșură, vă rugăm să ne contactați prin metoda obișnuită, 
menționând numărul nostru de referință și, dacă este cazul, numărul poliței dvs.; datele le găsiți pe scrisoarea atașată 
prezentei broșuri.

Informațiile despre transfer vor fi publicate și pe site-ul nostru www.aig.com/Brexit. Vă rugăm să rețineți că noi, inclusiv 
administratorii noștri nou desemnați și echipele din centrul de contact, avem interdicția legală de a furniza recomandări 
financiare, dar vom răspunde la întrebări generale privind efectele propunerii de transfer.
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1. DEFINIȚII

AIG: American International Group, Inc.

AIG Group: AIG și, uneori, filialele sale, inclusiv cedentul și cesionarii. 

Data finalizării: 1 decembrie 2018.

SEE: Spațiul Economic European.

UE: Uniunea Europeană.

Portofoliu european: toate activele și pasivele cedentului, altele decât portofoliul din Regatul Unit. 

Directiva europeană privind fuziunile transfrontaliere: Directiva (UE) 2017/1132 din 14 iunie 2017 privind 
anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale, care a abrogat și codificat, începând cu 20 iulie 2017, Directiva 
2005/56/CE din 26 octombrie 2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societăților cu răspundere limitată, așa cum a 
fost transpusă în legislația luxemburgheză în temeiul art. 1020-1 seq. din Codul comercial luxemburghez din 10 august 
1915 și în legislația engleză prin Regulamentul privind societățile comerciale (fuziunile transfrontaliere) din 2007 (SI 
2007/2974). 

Transfer european:transferul portofoliului european către cesionarul european. 

Cesionar european: AIG Europe SA, o filială autorizată a AIG Group înființată în Luxemburg, cu numărul de 
înregistrare B218806.

FCA: Autoritatea de Conduită Financiară a Regatului Unit sau altă autoritate guvernamentală, legală sau o altă autoritate 
care ocazional va îndeplini astfel de funcții în legătură cu societățile de asigurări așa cum sunt atribuite FCA în temeiul 
FSMA.

FSMA: Legea din 2000 privind serviciile și piețele financiare împreună cu normele și reglementările implementate în 
conformitate cu aceasta.

Înalta Curte: Înalta Curte din Anglia și Țara Galilor.

Expert independent: Steve Mathews din cadrul firmei Willis Towers Watson a cărui numire a fost aprobată de PRA.

Comunicare legală: un aviz oficial cu privire la propunerea de transfer. 

Fuziune: planul unei fuziuni transfrontaliere prin absorbția cedentului de către cesionarul european conform Directivei 
europene privind fuziunile transfrontaliere.

PRA: Autoritatea de Reglementare Prudențială a Regatului Unit sau altă autoritate guvernamentală, legală sau o altă 
autoritate care ocazional va îndeplini astfel de funcții în legătură cu societățile de asigurări așa cum sunt atribuite PRA-ului 
în temeiul legii.

Proiect de transfer: proiectul de transfer al portofoliului de asigurări în conformitate cu Partea VII din FSMA, pentru 
transferul în Regatul Unit și transferul european.

Raportul proiectului: raportul întocmit de expertul independent cu privire la proiectul de transfer în conformitate cu 
secțiunea 109 din FSMA.

Cesionari: cesionarul din Regatul Unit și cesionarul european împreună.

Transfer: transferul portofoliului din Regatul Unit către cesionarul din Regatul Unit și transferul portofoliului european către 
cesionarul din Europa. 

Cedent: AIG Europe Limited.

Regatul Unit: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Portofoliul din Regatul Unit: activele și obligațiile cedentului care vor fi transferate către cesionarul din Regatul Unit în 
virtutea proiectului de transfer, care includ polițele de asigurare din Regatul Unit și activele și obligațiile aferente.

Polițele de asigurare din Regatul Unit: (a) acea parte a polițelor de asigurare privitoare la riscurile din Regatul Unit, 
emise de cedent sau în numele acestuia; (b) acea parte din polițele de asigurare privitoare la riscurile din afara SEE, emise 
de către cedent sau în numele acestuia; și (c) polițele de reasigurare emise de cedent sau în numele acestuia, cu excepția 
cazului în care respectiva poliță de (re)asigurare a fost emisă de cedent prin intermediul sau în numele oricăreia dintre 
sucursalele sale.

Transfer UK: transferul portofoliului din Regatul Unit către cesionarul din Regatul Unit.
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Cesionar din Regatul Unit: American International Group UK Limited, o subsidiară autorizată a AIG Group înființată 
în Anglia și Țara Galilor, cu numărul de înregistrare 10737370. 

Această broșură a fost întocmită pentru a vă oferi o prezentare generală a propunerii de transfer. Vă rugăm să vă rezervați 
timp pentru a o citi. 

Această broșură conține informații importante. În cazul în care aveți neclarități cu privire la semnificația sau importanța 
cuprinsului acestui rezumat sau al proiectului de transfer, se recomandă să solicitați individual asistență din partea 
avocatului sau a altui consilier profesionist.

2. REZUMATUL PROIECTULUI

2.1 Introducere
Propunerea noastră este transferarea întregului patrimoniu de asigurări al cedentului către cesionari. Ambii cesionari sunt 
societăți ale AIG Group. Propunerea de transfer presupune:

i. transferul în Regatul Unit; și
ii. transferul european.

Propunerea de transfer face parte din restructurarea în curs de implementare de către AIG ca răspuns la decizia populației 
din Regatul Unit de retragere din UE („Brexit”). Ca rezultat al Brexitului, Regatul Unit va părăsi UE în data de 29 martie 
2019. Urmăm etapele subliniate în prezenta broșură pentru a asigura continuitatea serviciilor pentru titularii noștri de polițe 
existenți și pentru a subscrie noi contracte de asigurare în Spațiul Economic European și Elveția după Brexit. 

Această secțiune nr. 2 rezumă elementele cheie ale propunerii de transfer, așa cum sunt prevăzute în proiectul de transfer, 
și oferă informații suplimentare despre modificări. Vă rugăm să citiți cu atenție. 

2.2 Data finalizării
Propunerea de transfer este condiționată de acordarea de către Înalta Curte a unei hotărâri în conformitate cu Partea VII 
din FSMA și de aprobarea fuziunii în conformitate cu Directiva europeană privind fuziunile transfrontaliere. În cazul în care 
hotărârea este acordată și fuziunea este aprobată, transferul și fuziunea vor intra în vigoare pe 1 decembrie 2018. 

2.3 Procedura legală
Propunerea de transfer presupune:

a)  transferul din Regatul Unit care se va realiza prin intermediul proiectului de transfer care va fi depus la Înalta 
Curte în vederea aprobării în conformitate cu Partea VII din FSMA; și

b)  transferul european care se va realiza prin intermediul unei combinații între proiectul de transfer care va fi 
depus la Înalta Curte în vederea aprobării în conformitate cu Partea VII din FSMA și o procedură de fuziune 
transfrontalieră în baza Directivei europene privind fuziunile transfrontaliere. 

Procedura legală cu efect asupra propunerii de transfer impune, de asemenea, și desemnarea unui expert independent 
care să întocmească un raport în legătură cu efectele probabile ale propunerii de transfer asupra titularilor de polițe. 
Steve Mathews din cadrul firmei Willis Towers Watson a fost desemnat expert independent pentru proiectul de transfer. În 
raportul său, expertul independent a concluzionat că niciun grup de titulari de polițe de asigurare nu va fi afectat negativ 
în mod semnificativ de propunerea de transfer. Un rezumat al raportului expertului independent se găsește în secțiunea 3 a 
prezentei broșuri. 

Legislația engleză impune ca toți titularii de polițe vizați să primească o notificare legală cu privire la proiectul de transfer, 
cu excepția cazului în care se acordă o derogare cu privire la furnizarea unei astfel de notificări, și ca notificarea legală să 
fie publicată în anumite publicații. Notificarea legală cu privire la propunerea de transfer este prezentată în secțiunea 4 a 
prezentei broșuri. Comunicarea legală va fi publicată și în anumite publicații, inclusiv două ziare naționale din Regatul Unit 
și în statele SEE în care cedentul a derulat activități de asigurări. 

2.4 Efectul propunerii de transfer
Sub rezerva aprobării proiectului de transfer de către Înalta Curte și a aprobării fuziunii în conformitate cu Directiva 
europeană privind fuziunile transfrontaliere, cu efect de la data finalizării: 
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i. portofoliul din Regatul Unit al cedentului va fi transferat către cesionarul din Regatul Unit;
ii. portofoliul din Europa al cedentului va fi transferat către cesionarul din Europa; și
iii. cedentul va fi dizolvat prin efectul legii. 

Acest lucru înseamnă că:

o)  veți beneficia în continuare de aceleași drepturi, beneficii și obligații și veți fi supus acelorași clauze și condiții 
în ceea ce privește polița dvs., cu excepția faptului că cesionarul din Regatul Unit (în cazul portofoliului din 
Regatul Unit) și cesionarul european (în cazul portofoliului din Europa) vor înlocui cedentul în calitate de 
asigurator. Nu se va aduce nicio altă modificare acoperirii de care beneficiați în virtutea poliței dvs. 

b)  Dacă polița dvs. existentă (a) a fost emisă de către sau în numele cedentului, altfel decât prin intermediul 
sucursalelor acestuia și (b) dacă acoperă atât (i) riscurile din Regatul Unit și/sau din state care nu sunt 
membre ale SEE și (ii) riscuri din afara Regatului Unit și din statele membre ale SEE, în acest caz aveți o poliță 
divizată. Clauzele și condițiile poliței se vor aplica în formă agregată în cazul ambilor cesionari, astfel încât 
nu veți fi afectat în niciun mod și veți beneficia în continuare de aceleași drepturi, beneficii și obligații și veți 
face obiectul acelorași clauze și condiții în legătură cu polița (inclusiv toate limitările aplicabile poliței). Mai 
multe informații despre polițele divizate sunt disponibile în documentul cu Întrebări și răspunsuri. Vă rugăm să 
rețineți că, dacă sunteți o firmă de asigurare, prevederile de mai sus nu se aplică cu privire la polițele dvs. de 
reasigurare (anume, în situația în care cedentul este reasigurătorul dvs.). 

c)  Eventualele procese, curente, viitoare, pe rol, estimate sau de altă natură în care este implicat cedentul, vor fi 
inițiate sau continuate de sau împotriva cesionarului relevant în locul cedentului. Cesionarul relevant va avea 
dreptul la toate mijloacele de apărare, cererile, cererile reconvenționale și drepturi de compensare pe care 
le-ar fi avut cedentul.

d)  Orice sentință, acord în instanță, hotărâre sau decizie care nu este pe deplin satisfăcută înainte de data 
finalizării va fi pusă în aplicare cu titlu executoriu, de către sau împotriva:

i. cesionarului din Regatul Unit, cu privire la portofoliul din Regatul Unit; și
ii.  cesionarului european, cu privire la portofoliul european, în locul cedentului. 

e) 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 cedent (și nu de titularii de polițe din 
cadrul portofoliului din Regatul Unit sau al portofoliului european). 

2.5 Calendarul estimat
Ședința Înaltei Curți în care se va examina propunerea de transfer este programată pentru data de 18 octombrie 2018 la 
Londra (Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL).

Data propusă la care proiectul de transfer și fuziunea intră în vigoare este 1 decembrie 2018.

2.6 Informații suplimentare
Este important să înțelegeți contextul propunerii de transfer și vă încurajăm să citiți integral această broșură, inclusiv 
rezumatul raportului expertului independent de la secțiunea 3 și comunicarea legală cu privire la propunerea de transfer 
din secțiunea 4 a prezentei broșuri. De asemenea, vă atragem atenția și asupra documentului Întrebări și Răspunsuri. 

În cazul în care aveți întrebări sau preocupări legate de propunerea de transfer, puteți găsi informații suplimentare, inclusiv 
clauzele complete ale proiectului de transfer și raportul integral al expertului independent, gratuit pe www.aig.com/brexit, 
sau adresându-vă în scris la adresa AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Regatul Unit, sau la adresa 
de e-mail: aigbrexit@aig.com, sau contactându-ne telefonic la linia de asistență dedicată, la numărul indicat în tabelul de 
mai jos. Linia telefonică va fi deschisă între orele de 09:00 și 17:00 de luni până vineri (cu excepția sărbătorilor legale). 
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2.7 Ce trebuie să faceți acum?
Dacă nu aveți nelămuriri în legătură cu proiectul de transfer, nu trebuie să faceți nimic. Sub rezerva aprobării proiectului de 
transfer de către Înalta Curte și a aprobării fuziunii în baza procedurii prevăzute în Directiva europeană privind fuziunile 
transfrontaliere, toate polițele acoperite de proiectul de transfer vor fi transferate automat către cesionari. 

În cazul în care considerați că propunerea de transfer vă va afecta semnificativ, sau dacă doriți să înaintați obiecții 
cu privire la propunerea de transfer, aveți dreptul de a ridica eventualele probleme în fața Curții, fie personal, prin 
reprezentant sau în scris. Alternativ, ne puteți transmite eventualele probleme în scris sau telefonic. Problemele semnalate 
vor fi înregistrate și comunicate celor de la PRA, FCA, expertului independent și Înaltei Curți. Procedura de semnalare a 
problemelor a fost explicată în documentul Întrebări și Răspunsuri.

În cazul în care considerați că veți fi afectat semnificativ de propunerile noastre, deși nu aveți obligația să ne comunicați în 
scris problemele dvs., vă solicităm să faceți acest lucru pentru a avea posibilitatea de a le înțelege și de a le discuta cu dvs. 
Prin urmare, vă rugăm să ne anunțați în scris, cât mai repede posibil și preferabil cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de 
data ședinței de la Înalta Curte. 

3. REZUMATUL RAPORTULUI EXPERTULUI INDEPENDENT

3.1 Introducere
În momentul în care un proiect pentru transferarea portofoliului de asigurări de la o societate la alta este înaintat Înaltei 
Curți de Justiție din Anglia și Țara Galilor („Înalta Curte”) pentru aprobare, acesta trebuie să fie însoțit de un raport cu 
privire la clauzele proiectului întocmit de un expert independent („Expertul independent”). Raportul proiectului întocmit 
de expertul independent („Raportul proiectului”) este obligatoriu în conformitate cu Partea VII din Legea din 2000 privind 
serviciile și piețele financiare („FSMA”).

Acesta document conține rezumatul raportului proiectului („Rezumat”) și poate fi distribuit titularilor de polițe sau altor 
persoane în drept să primească un exemplar conform legislației și reglementării aplicabile. Raportul proiectului conține 
informații detaliate care nu sunt prezentate în acest rezumat. 

Rezumatul și raportul proiectului au fost întocmite la solicitarea AIG Europe Limited („AEL”) pentru Înalta Curte exclusiv în 
scopul cerințelor FSMA pentru transferurile în conformitate cu Partea VII. Am obligația față de Înalta Curte de a o ajuta 
în probleme care țin de expertiza mea. Această obligație are prioritate față de orice alte obligații față de persoane de la 
care am primit instrucțiuni sau de care sunt plătit. Rezumatul face obiectul limitărilor stabilite în raportul proiectului, iar în 
cazul unui conflict real sau perceput între rezumat și raportul proiectului, acesta din urmă are prioritate. 

Rezumatul și raportul proiectului sunt întocmite pentru Înalta Curte, putând fi invocate de către aceasta. Expertul 
independent și Willis Towers Watson nu acceptă niciun fel de responsabilitate sau răspundere față de entități externe 
în legătură cu raportul proiectului sau cu acest rezumat. Entitățile externe care se bazează pe raportul proiectului sau 
prezentul rezumat își asumă întreaga responsabilitate.

3.2 Despre expertul independent
Subsemnatul, Steve Mathews, sunt membru al Institutului și Facultății de Actuaritat calificare pe care am obținut-o în  
1999. Ocup funcția de director executiv al firmei Towers Watson Limited cu sediul la adresa Watson House, London Road, 

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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Reigate, RH2 9PQ („Willis Towers Watson” sau „WTW”). Dețin experiență în domeniul tipurilor de portofolii subscrise  
de AEL.

Consider că nu am niciun conflict de interese și nicio implicare, actuală sau în trecut, cu AEL sau ale societăți ale AIG 
Group care mi-ar putea afecta compatibilitatea de a acționa în calitate de expert independent pentru proiectul propus 
(astfel cum este definit la paragraful 3.3).

Willis Towers Watson are relații, la nivel global, cu societăți din cadrul AIG Group; însă, nu consider că natura și 
dimensiunea acestor implicări îmi afectează capacitatea de a acționa în calitate de expert independent pentru proiectul 
propus. Am furnizat detalii cu privire la aceste relații direct la Autoritatea de Reglementare Prudențială („PRA”) și la 
Autoritatea de Conduită Financiară („FCA”).

Numirea mea în calitate de expert independent în legătură cu proiectul propus a fost aprobată de PRA, cu consultarea FCA. 

3.3 Proiectul propus
Proiectul propus („Proiectul propus”) presupune transferul întregului portofoliu AEL, în conformitate cu Partea VII, către: 

a) American International Group UK Limited („AIG UK”) care va primi:

i.  partea din polițele de asigurare referitoare la riscul din Regatul Unit emise de sau în numele AEL, 
cu excepția cazului în care polița de asigurare a fost emisă de AEL prin sau în numele uneia din 
sucursalele sale din Spațiul Economic European („SEE”) sau Elveția;

ii.  partea din polițele de asigurare referitoare la riscul din afara SEE emise de sau în numele AEL, 
cu excepția cazului în care polița de asigurare a fost emisă de AEL prin sau în numele uneia din 
sucursalele sale din SEE sau Elveția; și

iii.  polițele de reasigurare emise de sau în numele AEL, cu excepția cazului în care polița de 
reasigurare a fost emisă de AEL prin sau în numele uneia din sucursalele sale din SEE sau Elveția.

b)  AIG Europe SA („AESA”), care va avea sucursale în SEE și Elveția și va primi acea parte din polițele de (re)
asigurare emise de AEL și care nu sunt transferate către AIG UK.

Se estimează că data de intrare în vigoare a tranzacției va fi 1 decembrie 2018.

3.4 Societățile comerciale
AEL, AIG UK și AESA sunt filiale indirect și integral deținute de American International Group, Inc. („AIG”).  
Toate societățile membre AIG în ansamblu sunt denumite AIG Group în cadrul prezentului rezumat („AIG Group”).

AEL și AIG UK sunt ambele înființate în Regatul Unit, fiind autorizate de PRA și reglementate de PRA și de FCA. AESA își 
are sediul social în Luxemburg și este autorizată de Ministerul de Finanțe, fiind supusă supravegherii Comisariatului pentru 
Asigurări („CAA”).

3.5 Constatările expertului independent
Am analizat proiectul propus și efectele probabile asupra următoarelor categorii de titulari de polițe:

a)  Titularii de polițe AEL, partea a căror polițe de asigurare sunt transferate către AIG UK („Titulari de polițe 
transferați în Regatul Unit”); și

b)  Titularii de polițe AEL, partea a căror polițe de asigurare sunt transferate către AESA („Titulari de polițe 
transferați în Europa”) 

Am analizat efectele probabile ale proiectului propus asupra titularilor de polițe transferați în Regatul Unit și asupra 
titularilor de polițe transferați în Europa. În fiecare caz, am analizat efectele probabile ale proiectului propus cu privire la 
protecția drepturilor contractuale ale titularilor de polițe transferați. De asemenea, am analizat și efectele probabile ale 
proiectului propus asupra altor factori care pot influența protecția sau nivelul serviciilor oferite titularilor de polițe afectați, 
inclusiv efectul modificării regimului de reglementare pentru titularii de polițe transferați în Europa.

De asemenea, am analizat efectele probabile ale proiectului propus asupra reasiguratorilor ale căror contracte de 
reasigurare urmează să fie transferate de proiectul propus.

3.6 Protecția titularilor de polițe transferați de la AEL la AIG UK
Opinia mea este că titularii de polițe transferați în Regatul Unit, atât titularii direcți de polițe, cât și titularii de polițe prin 
reasigurare, nu vor fi afectați semnificativ de proiectul propus. 
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Titularii de polițe transferați în Regatul Unit au în prezent polițe încheiate cu AEL, o societate cu un nivel al resurselor 
financiare care depășește cerințele obligatorii de capital. În plus, AEL își îndeplinește obiectivul cu privire la resursele 
financiare, care depășesc cerințele obligatorii de capital.

După proiectul propus, titularii de polițe transferați în Regatul Unit vor avea polițe la AIG UK, o societate al cărei nivel 
de resurse financiare se estimează că va depăși cerințele obligatorii de capital. În plus, se estimează că AIG UK își va 
îndeplini obiectivul cu privire la resursele financiare, care depășesc cerințele obligatorii de capital. 

Prin urmare, consider că protecția drepturilor contractuale ale titularilor de polițe transferați în Regatul Unit nu este 
dezavantajată semnificativ de proiectul propus.

3.7 Protecția titularilor de polițe transferați de la AEL la AESA
Opinia mea este că titularii de polițe transferați în Europa, atât titularii de polițe directe cât și de reasigurare, nu vor fi 
afectați semnificativ de proiectul propus. 

Titularii de polițe transferați în Europa au în prezent polițe încheiate cu AEL, o societate cu un nivel al resurselor financiare 
care depășește cerințele obligatorii de capital. În plus, AEL își îndeplinește obiectivul cu privire la resursele financiare, care 
depășesc cerințele obligatorii de capital.

După proiectul propus, titularii de polițe transferați în Europa vor avea polițe la AESA, o societate al cărei nivel cu privire 
la resursele financiare se estimează că va depăși cerințele obligatorii de capital. În plus, se estimează că AESA își va 
îndeplini obiectivul cu privire la resursele financiare, care depășesc cerințele obligatorii de capital.

Prin urmare, consider că protecția drepturilor contractuale ale titularilor de polițe transferați în Europa nu este 
dezavantajată semnificativ de proiectul propus.

Pentru a ajunge la această concluzie menționez că unii titulari de polițe transferați în Europa beneficiază în prezent de 
Schema de compensare a clienților serviciilor financiare („FSCS”) care în anumite cazuri poate oferi compensații în cazul 
insolvenței unui asigurator. În urma proiectului propus, aceiași titulari de polițe transferați în Europa, ale căror pretenții au 
fost emise înainte de data transferului (indiferent dacă au fost raportate sau nu), vor beneficia în continuare de protecția 
FSCS în conformitate cu „normele de succesiune” ale FSCS. Totuși, în conformitate cu ipotezele prezentate în Raportul 
proiectului, titularii de polițe transferați în Europa ale căror cereri de despăgubire au fost emise după data transferului nu 
vor beneficia de acoperire FSCS ulterior proiectului propus, cu privire la respectivele cereri de despăgubire, și pot să nu 
beneficieze de orice alt fond național de compensare pentru asigurări. Am analizat acest aspect în raportul proiectului și, 
în ciuda acestui lucru, consider că titularii de polițe transferați în Europa nu vor fi afectați semnificativ de proiectul propus.

3.8 Alte considerații 
Consider că proiectul propus nu va avea un efect semnificativ asupra titularilor de polițe de asigurare transferați în Regatul 
Unit și Europa cu privire la aspecte referitoare la managementul investițiilor, noua strategie de business, management, 
administrație, gestionarea cererilor de despăgubire, acorduri de guvernanță, niveluri de cheltuieli și baze de evaluare în 
legătură cu modul în care acestea pot afecta protecția drepturilor contractuale ale titularilor de polițe și nivelul serviciilor 
furnizate acestora.

Ajungând la această concluzie, am remarcat că un număr foarte mic de titulari de polițe transferați în Europa ale căror 
polițe au fost subscrise de AEL prin intermediul unei societăți din Regatul Unit cu aplicabilitate în alte state SEE, au la ora 
actuală dreptul de a adresa reclamații în atenția Serviciului Ombudsmanului Financiar („TFOS”). În urma proiectului 
propus, acești titulari de polițe transferați în Europa nu vor avea acces la TFOS cu privire la reclamațiile referitoare la 
acțiunile sau omisiunile ce au avut loc ulterior transferului, produse în afara Regatului Unit. Aceste litigii cu privire la 
reclamații vor putea totuși să fie analizate de serviciile Ombudsmanului din Luxemburg sau vor putea fi soluționate în 
continuare în țara în care există riscul. Am analizat acest aspect în raportul proiectului și, în ciuda acestui lucru, consider că 
titularii de polițe transferați în Europa nu vor fi afectați semnificativ de proiectul propus.

De asemenea, consider că aspecte precum costul și efectele de natură fiscală ale proiectului propus nu vor avea un efect 
semnificativ în ceea ce privește protecția drepturilor contractuale ale titularilor de polițe.

Constat că materialul propus pentru prezentare titularilor de polițe de asigurare este corespunzător, iar abordarea AEL 
în ceea ce privește comunicarea cu titularii de polițe, inclusiv excepțiile de la abordarea comunicărilor standard, este 
corespunzătoare, rezonabilă și proporțională.
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Reasigurarea externă a AIG UK și AESA va acoperi aceleași răspunderi ca și în cazul AEL, iar echipele responsabile de 
cererile de despăgubire vor oferi servicii de același nivel și de aceeași calitate, atât înainte, cât și după proiectul propus. 
Astfel, consider că transferul nu va avea niciun efect semnificativ asupra reasiguratorilor externi ai AEL.

Raportul proiectului are la bază informații financiare privind AEL, astfel cum sunt ele disponibile la data de 30 noiembrie 
2016, iar proiectele financiare au la bază situația operațională din data de 28 februarie 2017. Raportul proiectului nu ia în 
considerare nicio evoluție ulterioară acestor date, decât dacă acest lucru este indicat în mod explicit în Raportul proiectului.

Voi furniza un Raport suplimentar al proiectului Înaltei Curți, în baza informațiilor financiare actualizate, care va indica 
orice aspecte importante care s-au produs între datele specificate la paragraful anterior și data ședinței finale a Înaltei 
Curți. 

3.9 Întrebări suplimentare
a) De ce este necesară această restructurare?
În iunie 2016, Regatul Unit a votat pentru retragerea din Uniunea Europeană („UE”) („Brexit”). În martie 2017 guvernul 
britanic a inițiat oficial procesul de negociere a condițiilor de retragere prin declanșarea Articolului 50 din Tratatul de la 
Lisabona. Procesul de negociere va dura probabil cel puțin doi ani. 

În prezent, operațiunile AIG din Europa sunt structurate cu AEL având sediul în Regatul Unit și o rețea de sucursale în SEE și 
Elveția. Probabil că această structură nu va supraviețui în perioada post-Brexit. 

În perspectiva retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, AIG a luat decizia de restructurare a operațiunilor din 
Europa. Pornind de la societatea existentă de asigurare AEL, AIG intenționează să creeze două subgrupuri separate; unul 
cu sediul în Regatul Unit care să includă AIG UK și unul cu sediul în Luxemburg care să includă AESA.

b) Care ar fi impactul asupra titularilor de polițe în cazul în care nu s-ar efectua restructurarea?
În absența proiectului propus sau în cazul în care Regatul Unit își pierde drepturile de desfășurare a activităților în alte 
țări, ar apărea preocupări semnificative cu privire la capacitatea AEL de a-și îndeplini cerințele obligatorii de capital, 
de a soluționa cererile de despăgubire în conformitate cu normele de reglementare, de a oferi servicii titularilor de polițe 
existenți în SEE și de a reînnoi polițele din SEE.

c) Cine va plăti cererile de despăgubire ale titularilor de polițe în urma proiectului propus?
În urma proiectului propus, AIG UK va plăti cererile de despăgubire ale titularilor de polițe transferați în Regatul Unit, iar 
AESA pe cele ale titularilor de polițe transferați în Europa. În urma proiectului propus, gestionarea cererilor de despăgubire 
în numele AIG UK și AESA va fi făcută de același personal angajat anterior de AEL. 

d) Proiectul propus va afecta aranjamentele de reasigurare externe ale AEL?
AEL va solicita Înaltei Curți să pronunțe o hotărâre suplimentară care să permită atât AIG UK cât și AESA să păstreze 
beneficiul reasigurării externe în măsura în care acesta acoperă părțile din polițele de asigurare AEL transferate în baza 
proiectului propus. În cazul în care Înalta Curte nu aprobă această hotărâre suplimentară, se estimează că nu vor fi 
afectate concluziile mele.

e) Cum pot obține mai multe informații?
O copie a raportului schemei poate fi descărcat de pe www.aig.com/brexit sau poate fi solicitată prin contactarea biroului 
de avocatură menționat mai jos.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
London EC4Y 1HS 
United Kingdom 
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4. COMUNICARE LEGALĂ

COMUNICARE

CU PRIVIRE LA
AIG EUROPE LIMITED

ȘI 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED 

ȘI
AIG EUROPE SA 

ȘI
CU PRIVIRE LA  

LEGEA DIN 2000 PRIVIND SERVICIILE ȘI PIEȚELE FINANCIARE

ÎNALTA CURTE DE JUSTIȚIE

CR-2017-009373

BUSINESS AND PROPERTY COURTS (TRIBUNALELE COMERCIALE ȘI 

IMOBILIARE)

DIN ANGLIA ȘI ȚARA GALILOR 

TRIBUNALUL COMERCIAL (ChD)

PRIN PREZENTA VĂ COMUNICĂM că, în data de 5 martie 2018, AIG Europe Limited („Cedentul”) și American 
International Group UK Limited („Cesionarul din Regatul Unit”) și AIG Europe SA („Cesionarul european”) au 
depus o cerere („Cererea”) la Înalta Curte, Tribunalele comerciale și imobiliare din Anglia și Țara Galilor, Tribunalul 
comercial din Londra („Curtea”) conform secțiunii 107(1) din Legea din 2000 privind piețele și serviciile financiare 
(modificată) („FSMA”) în vederea emiterii unei Hotărâri:

1. în baza secțiunii 111 din FSMA de aprobare a unui proiect de transfer al portofoliului de asigurări („Proiectul”) pentru 
transferul:
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 (a)  unui anumit portofoliu al cedentului către cesionarul din Regatul Unit („Portofoliu transferat în 
Regatul Unit”) în conformitate cu dispozițiile hotărârii și fără alte acțiuni sau instrumente suplimentare; și 

 (b)  imediat după transferul portofoliului în Regatul Unit, tot portofoliul rămas al cedentului către cesionarul 
european („Portofoliu transferat SEE”) în baza proiectului de fuziune prin absorbție a cedentului de 
către cesionarul european conform Regulamentului privind societățile comerciale (fuziuni transfrontaliere) 
din 2007 (SI 2007/2974) („Fuziunea”) și în conformitate cu dispozițiile hotărârii; și 

2. emiterea unei prevederi suplimentare în legătură cu proiectul conform secțiunii 112 și 112A din FSMA.

Următoarele documente sunt disponibile gratuit și pot fi descărcate de pe www.aig.com/brexit: 

• O copie a raportului privind clauzele proiectului întocmit în conformitate cu secțiunea 109 din FSMA, de către un 
expert independent, Steve Mathews din cadrul firmei Willis Towers Watson, a cărui numire a fost aprobată de 
Autoritate de Reglementare Prudențială („Raportul proiectului”); 

• documentul integral cu privire la proiect; 
• broșura proiectului (care conține un rezumat cu clauzele proiectului și un rezumat al raportului proiectului); și 
• un document cu întrebări și răspunsuri despre proiect. 

Documente justificative și informații suplimentare despre proiect vor fi postate pe acest site, așadar vă recomandăm să 
verificați actualizările. De asemenea, copii gratuite ale acestor documente pot fi solicitate în scris sau telefonic de la cedent 
folosind datele de contact de mai jos.

Cererea urmează a fi examinată pe 18 octombrie 2018 de un judecător din cadrul Chancery Division a Înaltei Curți la 
adresa Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, United Kingdom. Concomitent va fi  
examinată și o cerere similară cu privire la fuziune. În cazul aprobării de către Curte, propunerea este ca proiectul și 
fuziunea să intre în vigoare  
pe 1 decembrie 2018. 

Persoana care pretinde că poate fi afectată negativ de punerea în aplicare a proiectului are dreptul de 
a participa la ședință și de a-și exprima opiniile personal sau printr-un reprezentant legal. 

Persoana care pretinde că poate fi afectată negativ de proiect, dar care nu intenționează să participe la ședință, poate 
formula observații în legătură cu proiectul prin telefon sau în scris la biroul de avocatură menționat mai jos sau la cedent, 
folosind datele de contact de mai jos. 

Persoanele care intenționează să participe la ședință sau care doresc să formuleze observații prin telefon sau în scris sunt 
rugate (fără a fi obligate) să-și prezinte obiecțiunile cât mai curând posibil, de preferință cu cel puțin cinci zile înainte de 
examinarea cererii din data de 18 octombrie 2018, către biroul de avocatură menționat mai jos sau către cedent, folosind 
datele de contact de mai jos.

În cazul în care proiectul este aprobat de Curte, urmarea va fi transferul:

1.  tuturor contractelor, bunurilor, activelor și pasivelor cu privire la transferarea portofoliului din Regatul Unit 
către cesionarul din Regatul Unit în conformitate cu dispozițiile hotărârii; și 

2.  tuturor contractelor, bunurilor, activelor și pasivelor cu privire la transferarea portofoliului SEE către cesionarul 
european în baza fuziunii și în conformitate cu dispozițiile hotărârii,

în fiecare caz, fără a aduce atingere faptului că o persoană ar avea dreptul să denunțe, să modifice, să dobândească 
sau să pretindă un interes sau un drept sau să trateze un interes sau un drept ca fiind denunțat sau modificat în legătură cu 
acesta. Eventualele astfel de drepturi vor fi executorii doar în măsura în care hotărârea Curții prevede în acest sens.

6 aprilie 2018

Adresa de contact a cedentului:

The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom
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Informații de contact ale cedentului:

Număr de telefon:

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

Liniile noastre telefonice sunt deschise de luni până vineri între orele 9.00 și 17.00 (cu excepția zilelor bancare 
nelucrătoare și a sărbătorilor legale).

Adresa poștală: AIG Brexit Team, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom

E-mail: aigbrexit@aig.com 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65 Fleet Street
London
EC4Y 1HS
United Kingdom 

Ref: 153385.0064 (GHFS) 
Birou de avocatură pentru cedent

RON/S01/0418


