ÎN ATENȚIA TITULARILOR DE POLIȚE ȘI A BENEFICIARILOR POLIȚELOR DE ASIGURARE SUBSCRISE
DE AIG EUROPE LIMITED PRIN INTERMEDIUL SUCURSALEI SALE DIN ROMÂNIA, AIG EUROPE
LIMITED LONDRA SUCURSALA BUCUREȘTI
Ca răspuns la decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană (UE) (decizie cunoscută în mod curent sub
denumirea de “Brexit”), AIG Europe Limited (“AEL”) se va reorganiza pentru a se asigura că AEL dispune după
Brexit de cea mai adecvată structură pentru a-i deservi pe titularii de polițe și pe persoanele prejudiciate
(reclamanții) din Marea Britanie și din întreaga Europă. AEL este o persoană juridică, organizată și funcționând
în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor, având sediul social în Strada Fenchurch, nr. 58, Clădirea AIG,
EC3M 4 AB, Londra, Marea Britanie, având numărul de înregistrare 01486260 și fiind înregistrată la Autoritatea
de Conduită Financiară și Autoritatea de Reglementare Prudențială cu numărul 202628.
Ce anume se va schimba pentru AIG?
AEL plănuiește să transfere activitatea de asigurări din Marea Britanie către un nou asigurător din Marea Britanie,
American International Group UK Limited (“AIG UK”), iar activitatea de asigurare din Europa (inclusiv
activitățile întreprinse în România prin intermediul sucursalei AEL, anume AIG Europe Limited Londra Sucursala
București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/11987/2011, cod unic de înregistrare 29195059, având
sediul social pe Calea Victoriei, nr. 145, Victoria Center, etajul 8, biroul nr. 2, București, Sector 1), către noul său
asigurător european, AIG Europe SA (“AIG Europe”) (AIG Europe este înregistrată în Luxemburg, este autorizată
de Ministerul Finanțelor din Luxemburg și reglementata de Comisariatul pentru Asigurări. AIG Europe este o
persoană juridică, organizată și funcționând în conformitate cu legile din Luxemburg, având sediul social în
Strada Des Merovingiens, nr. 10b, Bertrange, L-8070, Luxemburg, fiind înregistrată la R.C.S Luxemburg cu nr B
218806) (“Restructurarea”). AIG Europe este membru al Grupului AIG.
Restructurarea va implica procese de transfer a activității de asigurare, în conformitate cu Partea a VII-a din
Legea 2000 privind Serviciile și Piețele Financiare ale Marii Britanii, precum și o fuziune transfrontalieră în
conformitate cu reglementările relevante din Marea Britanie și Luxemburg prin care se implementează normele
europene privind fuziunile transfrontaliere ale societăților cu răspundere limitată. Aceasta va trebui să primească
aprobările legale și de reglementare, inclusiv din partea autorităților britanice de reglementare (Autoritatea de
Reglementare Prudențială (“PRA”) și Autoritatea de Conduită Financiară („FCA”)), a autorității luxemburgheze
de reglementare din domeniul asigurărilor (Comisariatul pentru asigurări („CAA”)) și a Înaltei Curți din Anglia și
Țara Galilor.
Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?
Interesele tuturor titularilor de polițe, ale beneficiarilor și ale altor părți interesate sunt gestionate printr-un
proces complex de analiză, care include: (i) numirea unui expert independent care va emite un raport către Înalta
Curte privind impactul probabil al Restructurării; (ii) consultări strânse cu PRA, cu FCA și cu CAA privind
Restructurarea; (iii) aprobarea de către Înalta Curte a Restructurării; și (iv) părțile interesate vor avea posibilitatea
de a formula obiecțiuni sau de a-și exprima preocupările în legătură cu Restructurarea, fie către noi, fie către
Înalta Curte.
Polițele care oferă acoperire în restul statelor din Spațiul Economic European vor fi transferate către AIG Europe.
Restructurarea nu va avea niciun efect asupra acoperirii furnizate de polițele existente emise de AEL sau asupra
modului în care sunt administrate polițele. Obligațiile AEL față de titularii de polițe, față de beneficiari și față de
alte părți interesate nu se vor modifica în urma Restructurării. Înalta Curte va aproba Restructurarea numai dacă
o va considera corespunzătoare din toate punctele de vedere. În cazul în care Restructurarea este aprobată de
Înalta Curte, se estimează că aceasta va intra în vigoare pe 1 decembrie 2018. De asemenea menționăm că
începând cu data de 1 decembrie 2018, sau imediat după, AIG Europe Limited Londra Sucursala București va fi
radiată din Oficiul Registrului Comerțului București.
Ca o consecință a Restructurării, datele personale ale titularilor de polițe și ale beneficiarilor politelor de
asigurare vor fi transferate către AIG Europe, care vă va procesa datele personale, potrivit politicii sale de
confidențialitate, pusă la dispoziția acestor categorii de persoane, la anumite intervale de timp, la data
Restructurării sau ulterior acesteia.
Detalii cu privire la prelucrarea datelor de către AIG Europe Limited Londra Sucursala București în contextul
Restructurării sunt disponibile la https://www.aig.com.ro/privacy.
AIG EUROPE LIMITED prin intermediul sucursalei din România, AIG EUROPE LIMITED LONDRA
SUCURSALA BUCUREȘTI
Dl. Peter King, directorul sucursalei AIG EUROPE LIMITED LONDRA SUCURSALA BUCUREȘTI
______________________

FOR THE ATTENTION OF THE POLICYHOLDERS AND BENEFICIARIES UNDER INSURANCE POLICIES
WRITTEN BY AIG EUROPE LIMITED THROUGH ITS ROMANIAN BRANCH AIG EUROPE LIMITED
LONDRA SUCURSALA BUCURESTI
In response to the UK’s decision to leave the European Union (EU) (commonly known as “Brexit”), AIG
Europe Limited (“AEL”) will be reorganizing in order to ensure that AEL has the most appropriate structure
from which to serve policyholders and claimants in the UK and across Europe after Brexit. AEL is a legal
person, organized and functioning in accordance with the laws of England and Wales, with headquarters in
London, AIG Building, 58 Fenchurch St., EC3M 4AB, UK, registered under no. 01486260, registered with the
Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority under no. 202628.
What is changing for AIG?
AEL plans to transfer its UK insurance business to its new UK insurer, American International Group UK
Limited (“AIG UK”), and its European insurance business (including the business conducted in Romania via
AEL's branch, AIG Europe Limited Londra Sucursala Bucuresti, registered with the Trade Registry under no.
J40/11987/2011, sole registration code 29195059, with headquarters in Bucharest, 145 Calea Victoriei, Victoria
Center, 8th Floor, office no. 2, 1st District) to its new European insurer AIG Europe SA (“AIG Europe”) (AIG
Europe is incorporated in Luxembourg and authorized by the Luxembourg Minister of Finance and subject to
the Commissariat aux Assurances. AIG Europe, legal person, organized and functioning in accordance with the
laws of Luxembourg, with headquarters in Luxembourg, 10b, Rue Des Merovingiens, Bertrange, L-8070,
registered with R.C.S. Luxembourg number B 218806) (the "Restructuring"). AIG Europe is a member of the
AIG Group.
The Restructuring will involve insurance business transfer schemes under Part VII of the UK Financial Services
and Markets Act 2000 and a cross-border merger under the relevant UK and Luxembourg regulations
implementing European rules on cross border mergers of limited liability companies. It is subject to necessary
legal and regulatory approvals, including from the UK regulators (the Prudential Regulation Authority (“PRA”)
and the Financial Conduct Authority (“FCA”)), the Luxembourg insurance regulator (the Commissariat aux
Assurances (“CAA”)) and the High Court of England and Wales.
What does it mean for you?
The interests of all policyholders, beneficiaries and other stakeholders are looked after by a thorough review
process, including: (i) the appointment of an independent expert who will report to the High Court on the
likely impact of the Restructuring; (ii) close consultation with the PRA, the FCA and the CAA on the
Restructuring; (iii) the requirement for the High Court to approve the Restructuring; and (iv) the ability for
interested parties to object or raise any concerns about the Restructuring either to us or the High Court.
Policies providing cover in the remaining European Economic Area countries will transfer to AIG Europe. The
Restructuring will have no effect on the cover provided by current policies issued by AEL or the way in which
policies are administered. AEL’s obligations towards policyholders, beneficiaries and other stakeholders will
not change as a result of the Restructuring. The High Court will only approve the Restructuring if it considers
it appropriate in all the circumstances. If the Restructuring is approved by the High Court, it is expected to
take effect on 1 December 2018. Also, we note that with effect from 1 December 2018 or immediately thereafter,
AIG Europe Limited Londra Sucursala Bucuresti shall be de-registered from the Bucharest Trade Registry
Office.
As a result of the Restructuring, the personal data of policyholders and beneficiaries under the insurance
policies will be transferred to AIG Europe, who will process your personal data, pursuant to its privacy policy
as made available to such persons from time to time on or following the Restructuring.
Details on the data processing carried out by AIG Europe Limited Londra Sucursala Bucuresti in the context of
the Restructuring are available at https://www.aig.com.ro/privacy.
AIG EUROPE LIMITED, through its Romanian branch AIG EUROPE LIMITED LONDRA SUCURSALA
BUCURESTI
Mr. Peter King, branch manager of AIG EUROPE LIMITED LONDRA SUCURSALA BUCURESTI
_____________________

