
Stimate domn/Stimată doamnă,

ACEASTĂ SCRISOARE ȘI DOCUMENTELE ATAȘATE SUNT IMPORTANTE – VĂ RUGĂM SĂ 
LE CITIȚI CU ATENȚIE

Ne adresăm dumneavoastră deoarece din evidențele noastre rezultă că sunteți parte a unui contract încheiat cu AIG 
Europe Limited (AEL), având ca obiect prestarea de servicii sau o altă activitate. Din acest motiv, dorim să vă oferim detalii 
importante în legătură cu proiectul de transfer al contractelor dvs. și, la modul general, al tuturor polițelor de asigurare 
subscrise de AEL.

Ce se întâmplă?
Am demarat restructurarea AEL, ca răspuns la decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană (UE) (decizie 
cunoscută sub numele de „Brexit”). Implementăm restructurarea pentru a asigura în continuare desfășurarea operațiunilor 
noastre și deservirea titularilor de polițe din Regatul Unit și de pe teritoriul Europei, după Brexit. 

Ca parte a restructurării, AEL propune transferarea tuturor activităților sale de asigurare și a contractelor aferente către una 
din cele două noi societăți de asigurare din cadrul grupului AIG:

• American International Group UK Limited (AIG UK), înființată în Regatul Unit, autorizată de către Autoritatea de 
reglementare prudențială (PRA) și reglementată de PRA și Autoritatea pentru conduită financiară din Regatul Unit (FCA) 
(proiectul de transfer în Regatul Unit); și/sau 

• AIG Europe SA (AIG Europe), înființată în Luxemburg și reglementată de autoritatea luxemburgheză de reglementare 
în domeniul asigurărilor – Comisariatul pentru asigurări (Commissariat Assurances) (proiectul de transfer în 
Europa). 

Atât proiectul de transfer în Regatul Unit, cât și proiectul de transfer european (împreună, proiectul de transfer) fac 
obiectul unor aprobări de natură legală și normativă obligatorii, după cum se explică în continuare. În cazul în care proiectul 
de transfer este aprobat, se estimează că va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2018.

Proiectul de transfer nu va avea niciun impact asupra drepturilor și obligațiilor ce vă revin în baza 
acordurilor contractuale, a contractelor de prestări servicii și/sau a altor condiții generale aplicabile 
relației dvs. cu AEL. Singura modificare adusă contractelor dvs. va consta în înlocuirea AEL cu AIG UK și/
sau AIG Europe în calitate de parte contractantă. 

Mai jos sunt prezentate detalii referitoare la modul în care se va realiza proiectul de transfer, măsurile de protecție din 
acest proces existente în favoarea dvs., locul în care puteți găsi informații suplimentare și drepturile pe care le aveți. 
Vă recomandăm să citiți cu atenție informațiile cuprinse în această scrisoare și în anexele sale, pentru a putea aprecia 
implicațiile proiectului de transfer. 

AIG Europe Limited este autorizata de Autoritatea de Reglementare Prudentiala si reglementata de Autoritatea de Conduita Financiara si de Autoritatea de Reglementare 
Prudentiala (numar de inregistrare la autoritate: 202628). AIG Europe Limited este inregistrata in Anglia, numar de inregistrare: 1486260. Sediul social: Cladirea AIG, Strada 
Fenchurch nr 58, Londra EC3M 4AB.



Nu sunt necesare măsuri suplimentare în legătură cu proiectul de transfer. Însă, dacă aveți nelămuriri legate de propuneri 
sau întrebări, dacă doriți clarificări sau vă gândiți că ați putea fi afectat în mod negativ, vă stăm la dispoziție pentru asistență 
suplimentară. De asemenea, aveți dreptul să formulați obiecțiuni către AEL și să prezentați observații în fața Înaltei Curți (în 
scris sau personal), așa cum este descris în continuare.

Cum va fi realizat proiectul de transfer?
În baza proiectului de transfer în Regatul Unit, activitatea de asigurare a AEL aferentă Regatului Unit (adică asigurarea 
(i) referitoare la un risc localizat în Regatul Unit și/sau în orice stat din afara SEE și (ii) care nu este subscrisă printr-o 
sucursală europeană a AEL), precum și activele și obligațiile corespondente acestei activități, vor fi transferate către AIG UK. 
Proiectul de transfer în Regatul Unit urmează să fie implementat printr-un proces de transfer al activității de asigurare potrivit 
prevederilor Părții VII din Legea din 2000 privind piețele și serviciile financiare (FSMA). 

Odată cu implementarea proiectului de transfer în Regatul Unit, toate activitățile de asigurare ale AEL care nu au fost 
transferate către AIG UK (adică activitatea de asigurare cu privire la Europa) precum și restul de active și obligații ale AEL 
vor fi transferate către AIG Europe în baza proiectului de transfer european. Proiectul de transfer european urmează să fie 
implementat prin combinarea unui grafic de transfer al activității de asigurare, în conformitate cu prevederile Părții VII a 
FSMA, și a unui proces de fuziune transfrontalieră, în conformitate cu Directiva europeană privind fuziunile transfrontaliere 
(EU 2017/1132), care va avea drept rezultat fuzionarea AEL în AIG Europe. 

Proiectul de transfer va fi realizat ca parte a unui proces unic desfășurat în instanță în Regatul Unit care impune ca Înalta 
Curte din Anglia și Țara Galilor (Înalta Curte) să aprobe transferurile, iar un expert independent (a cărui desemnare a fost 
aprobată de PRA (expertul independent) să comunice opinia sa cu privire la efectul probabil al transferurilor asupra 
titularilor de poliță și asupra altor părți interesate. Expertul independent a ajuns la concluzia că proiectul de transfer nu va 
avea un impact negativ semnificativ asupra titularilor de poliță și a altor părți interesate. 

Puteți găsi o sinteză a raportului întocmit de expertul independent și a proiectului de transfer în broșura atașată (intitulată 
Broșura proiectului). Informații suplimentare pot fi găsite și în documentul cu întrebări frecvente (Î&R) atașat la această 
scrisoare. Aceasta include informații referitoare la motivul pentru care AIG este în curs de realizare a proiectului de transfer și 
la ceea ce înseamnă proiectul de transfer pentru titularii de poliță, dacă polițele lor se referă atât la activitatea de asigurare 
din Regatul Unit, cât și la activitatea de asigurare din Europa desfășurată de AEL (situația în care polița acestora va fi 
„divizată” între AIG UK și AIG Europe, fără reducerea acoperirii). De asemenea, și clauzele contractului dvs. pot fi divizate 
în mod similar, dacă se referă la activitatea din Regatul Unit și la cea din Europa a AEL. 

Care sunt măsurile luate în cadrul acestui proces pentru a vă proteja? 
Ca parte a proiectului de transfer, interesele dvs. și interesele tuturor titularilor noștri de polițe sunt protejate printr-un proces 
de analiză detaliată desemnat să asigure faptul că titularii de poliță, beneficiarii și alte părți interesate primesc informații 
în mod corespunzător și au dreptul de a formula obiecțiuni și de a le prezenta în fața Înaltei Curți. Acest proces de analiză 
include:

• 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 și asupra altor părți interesate;

• posibilitatea pentru dvs. și pentru alte părți interesate de a formula obiecțiuni sau de a ridica eventuale probleme în 
legătură cu proiectul de transfer, fie la Înalta Curte, fie la noi, după care problemele ridicate vor fi comunicate către 
PRA, FCA, expertul independent și Înalta Curte;

• consultări strânse cu PRA și FCA, care vor înainta, de asemenea, un raport privind proiectul de transfer la Înalta Curte; și
• 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. Dacă 
este aprobat de Înalta Curte, proiectul de transfer este preconizat să intre în vigoare la 1 decembrie 2018 și toate polițele de 
asigurare și contractele vor fi transferate către AIG UK și/sau AIG Europe la aceeași dată. 

Ce trebuie să faceți mai departe?
Veți găsi atașată o Broșură a proiectului care cuprinde și alte informații referitoare la proiectul de transfer, precum și 
documentul Î&R, pe care vă recomandăm să le citiți cu atenție. Broșura proiectului include:

• o sinteză a proiectului de transfer;
• o sinteză a raportului expertului independent; și
• înștiințarea cu privire la proiectul de transfer și alte informații referitoare la ședința de la Înalta Curte.



Dacă nu aveți nelămuriri în legătură cu proiectul de transfer și nici nu doriți să formulați obiecțiuni, nu 
trebuie să mai faceți nimic în acest sens. 

Însă, dacă aveți nelămuriri legate de proiectul de transfer și de modul în care vă poate afecta, aveți dreptul să formulați 
observații în scris, pe care să le prezentați Înaltei Curți, sau să participați la ședința Înaltei Curți avand ca obiect aprobarea 
proiectului de transfer (personal sau printr-un reprezentant legal). Ședința Înaltei Curți este programată să aibă loc la data 
de 18 octombrie 2018 la Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londra EC4A 1NL. Ne puteți 
transmite aceste probleme în scris sau telefonic. Problemele ridicate vor fi înregistrate și comunicate către PRA, FCA, 
 expertul independent și Înalta Curte. Pentru detalii referitoare la metoda de a ne contacta, vă rugăm să consultați 
informațiile de mai jos. 

Informații suplimentare
Dacă doriți informații suplimentare sau copii ale documentelor referitoare la proiectul de transfer, gratuit, sau dacă aveți alte 
întrebări referitoare la proiectul de transfer, vă rugăm să contactați AIG prin linia sa de asistență dedicată, la 0800400986, 
sau prin e-mail, la aigbrexit@aig.com, ori în scris, la AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB. Linia de 
asistență va fi disponibilă între orele 09.00 și 17.00, de luni până vineri (cu excepția sărbătorilor legale). Alternativ, copii 
ale tuturor documentelor referitoare la proiectul de transfer, inclusiv condițiile proiectului de transfer și raportul expertului 
independent, în variantă integrală, pot fi descărcate de pe site-ul nostru, dezvoltat pentru proiectul de transfer la www.aig.
com/brexit (site-ul proiectului). Pe site-ul proiectului sunt disponibile și alte limbi. Actualizările referitoare la proiectul 
de transfer vor fi afișate pe site-ul proiectului periodic, inclusiv eventualele modificări cu privire la data ședinței de la Înalta 
Curte. 

Dacă întrebarea sau problema dvs. nu se referă la proiectul de transfer, ci la chestiuni obișnuite privind polița sau alte 
aspecte, vă rugăm să folosiți datele dvs. de contact AIG obișnuite.

Transferul polițelor și activității de asigurare va însemna că societatea membră a grupului AIG care controlează prelucrarea 
informațiilor privitoare la aceste polițe de asigurare și contracte 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.

Cu stimă, 
 
 
 
 
 

 
 
Chris Newby 
Director operațiuni  
din partea și în numele AIG Europe Limited
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