Αγαπητή κυρία/κύριε,

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΣΩΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
Σας γράφουμε, επειδή τα αρχεία μας δείχνουν ότι είστε (ή ήσασταν στο παρελθόν) κάτοχος ομαδικού
ασφαλιστηρίου συμβολαίου (Ομαδικό Ασφαλιστήριο) που έχει εκδώσει η AIG Europe Limited (AEL) (δηλ.
είστε ο Κάτοχος Ομαδικού Ασφαλιστηρίου). Σας γράφουμε για να σας παράσχουμε σημαντικές λεπτομέρειες
σχετικά με την προτεινόμενη μεταβίβαση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου σας και να ζητήσουμε τη συνεργασία
και τη συνδρομή σας για να γνωστοποιήσουμε σημαντικά στοιχεία σε σχέση με την προτεινόμενη μεταβίβαση σε
όλους τους δικαιούχους του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου σας (οι Δικαιούχοι). Δείτε παρακάτω για περισσότερες
πληροφορίες.
Τι συμβαίνει;
Αναδιαρθρώνουμε την AEL ως απάντηση στην απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την
Ευρωπαϊκή Ένωση (η ΕΕ) (κοινώς γνωστή ως «Brexit»). Υλοποιούμε την αναδιάρθρωση για να διασφαλίσουμε
ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους κατόχους ασφαλιστήριων συμβολαίων μας στο Ηνωμένο
Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά από το Brexit.
Προτείνουμε τη μεταβίβαση όλων των Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εργασιών μας, συμπεριλαμβανομένου του
Ομαδικού σας Ασφαλιστηρίου, στην AIG Europe SA (AIG Europe), η οποία έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο
και αδειοδοτηθεί από τον Υπουργό Οικονομικών του Λουξεμβούργου και υπόκειται στην εποπτεία του
Ασφαλιστικού Επιμελητηρίου (Commissariat aux Assurances) (η Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Μεταβίβαση).
Η Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Μεταβίβαση υπόκειται στις απαραίτητες νομικές και κανονιστικές εγκρίσεις. Εάν
εγκριθεί, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2018.
Η Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Μεταβίβαση δεν θα έχει επιπτώσεις στην κάλυψη που παρέχεται από
το τρέχον Ομαδικό Ασφαλιστήριό σας, στις υποχρεώσεις σας βάσει αυτού ή στον τρόπο διαχείρισής
του. Οι υποχρεώσεις μας απέναντί σας δεν θα αλλάξουν, αλλά το Ομαδικό Ασφαλιστήριό σας θα
μεταβιβαστεί από την AEL στην AIG Europe. Η επιλεξιμότητά σας για πρόσβαση στο Σχέδιο Αποζημίωσης
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Services Compensation Scheme)
(FSCS) και στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial
Ombudsman Service) (FOS) μπορεί να αλλάξει και θα ισχύει διαφορετικό κανονιστικό καθεστώς για την
AIG Europe μετά τη μεταβίβαση. Αυτό περιγράφεται λεπτομερέστερα στο έγγραφο των συχνών ερωτήσεων
(Ε&Α) που συνοδεύει την παρούσα επιστολή.
Παρακάτω παρέχουμε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα πραγματοποιηθεί η Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή
Μεταβίβαση, ποιες εγγυήσεις υπάρχουν στη διαδικασία για εσάς και τους Δικαιούχους σας, πού μπορείτε να
βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τα δικαιώματα που έχετε. Σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά
τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα επιστολή και στα συνημμένα έγγραφα, ώστε να εξετάσετε τις
συνέπειες της Προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Μεταβίβασης για σας και τους Δικαιούχους σας.
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Στην παρούσα επιστολή παρουσιάζουμε ορισμένα διαβήματα που θα θέλαμε να λάβετε σε σχέση με την
Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Μεταβίβαση. Εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να ληφθούν περισσότερες ενέργειες
σχετικά με αυτήν. Ωστόσο, εάν δεν είστε σίγουροι για τις προτάσεις ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, θέλετε
κάποια διασαφήνιση ή πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεαστείτε δυσμενώς, τότε ευχαρίστως να σας βοηθήσουμε
περαιτέρω. Έχετε επίσης το δικαίωμα να εγείρετε ενστάσεις στην AEL και να προβείτε σε παραστάσεις προς το
Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας (γραπτώς ή αυτοπροσώπως), όπως περιγράφεται παρακάτω.
Πώς θα λάβει χώρα η Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Μεταβίβαση;
Η Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Μεταβίβαση θα υλοποιηθεί μέσω ενός συνδυασμένου σχεδίου μεταβίβασης
ασφαλιστικών επιχειρήσεων δυνάμει του Μέρους VII του Νόμου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών
του 2000 και μιας διασυνοριακής συγχώνευσης δυνάμει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Διασυνοριακές
Συγχωνεύσεις (2017/1132). Αυτή η διαδικασία απαιτεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της
Ουαλίας (το Ανώτατο Δικαστήριο) να εγκρίνει την Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Μεταβίβαση και έναν ανεξάρτητο
εμπειρογνώμονα (o Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας) να διατυπώσει τη γνώμη του σχετικά με την πιθανή
επίδραση της μεταβίβασης στους κατόχους ασφαλιστήριων συμβολαίων. Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κατόχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα επηρεαστούν ουσιωδώς από
την Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Μεταβίβαση. Μπορείτε να βρείτε μια σύνοψη της έκθεσης του Ανεξάρτητου
Εμπειρογνώμονα στο συνημμένο φυλλάδιο του σχεδίου (το Φυλλάδιο Σχεδίου).
Μπορείτε να βρείτε μια σύνοψη της Προτεινόμενης Μεταβίβασης στο Φυλλάδιο Σχεδίου. Περισσότερες
πληροφορίες παρέχονται επίσης στο έγγραφο Ε&Α που εσωκλείεται στην παρούσα επιστολή. Αυτό περιλαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με το γιατί η AIG αναλαμβάνει την Προτεινόμενη Μεταβίβαση, τι σημαίνει η Προτεινόμενη
Μεταβίβαση για σας εάν το Ομαδικό σας Ασφαλιστήριο καλύπτει τους κινδύνους τόσο στο Η.Β. όσο και
στην Ευρώπη και πώς μπορεί να αλλάξει η επιλεξιμότητά σας για πρόσβαση στο Σχέδιο Αποζημίωσης
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Η.Β. και στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.
Ποιες εγγυήσεις υπάρχουν στη διαδικασία για σας και τους Δικαιούχους σας;
Ως μέρος της Προτεινόμενης Μεταβίβασης, τα συμφέροντά σας ως ο Κάτοχος του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου
και τα συμφέροντα όλων των Δικαιούχων σύμφωνα με τα Ομαδικά Ασφαλιστήρια, όπως και με όλους τους
κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαιών μας, αντιμετωπίζονται με μια διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης η οποία
είναι σχεδιασμένη για να διασφαλίσει ότι οι κατόχοι ασφαλιστήριων συμβολαίων, οι δικαιούχοι και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνουν κατάλληλη ειδοποίηση και έχουν το δικαίωμα να εγείρουν ενστάσεις που θα
ακουστούν από το Ανώτατο Δικαστήριο. Αυτή η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει:
•
•

•
•

το διορισμό ενός Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για την ετοιμασία μιας έκθεσης για το Ανώτατο Δικαστήριο
σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της Προτεινόμενης Μεταβίβασης στους ασφαλισμένους·
τη δυνατότητα για σας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν ενστάσεις ή να εκφράσουν
οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση, είτε στο Ανώτατο Δικαστήριο είτε
σε εμάς, κατόπιν των οποίων οι ανησυχίες θα κοινοποιηθούν στην PRA, την FCA, τον Ανεξάρτητο
Εμπειρογνώμονα και το Ανώτατο Δικαστήριο·
στενές διαβουλεύσεις με την PRA και την FCA, οι οποίες θα παράσχουν επίσης έκθεση σχετικά με την
Προτεινόμενη Μεταβίβαση στο Ανώτατο Δικαστήριο και
την έγκριση της Προτεινόμενης Μεταβίβασης από το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εγκρίνει την Προτεινόμενη Μεταβίβαση μόνο εφόσον το κρίνει κατάλληλο υπό όλες τις
περιστάσεις. Εάν η Προτεινόμενη Μεταβίβαση εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η
Δεκεμβρίου 2018 και το Ομαδικό σας Ασφαλιστήριο θα μεταβιβαστεί στην AIG Europe από εκείνη την ημερομηνία.
Πώς επηρεάζει η Προτεινόμενη Μεταβίβαση τους Δικαιούχους βάσει του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου σας;
Η Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Μεταβίβαση δεν θα έχει επιπτώσεις στην κάλυψη που παρέχεται σε οποιονδήποτε
Δικαιούχο σύμφωνα με το Ομαδικό σας Ασφαλιστήριο ή τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτό,
ωστόσο η επιλεξιμότητα των Δικαιούχων για πρόσβαση στα FSCS και FOS του Ηνωμένου Βασιλείου ενδέχεται
να αλλάξει και θα ισχύει ένα διαφορετικό κανονιστικό καθεστώς για τον ασφαλιστή σας μετά τη μεταβίβαση
στην AIG Europe. Αυτό περιγράφεται λεπτομερέστερα έγγραφο Ε&Α που συνοδεύει την παρούσα επιστολή.
Στο πλαίσιο της Προτεινόμενης Μεταβίβασης, πέραν των συμφερόντων σας ως Κάτοχος του Ομαδικού
Ασφαλιστηρίου, τα συμφέροντα όλων των Δικαιούχων προστατεύονται από τη διαδικασία αξιολόγησης που
περιγράφεται παραπάνω. Όλοι οι Δικαιούχοι έχουν τα ίδια δικαιώματα που παρέχονται σε έναν Κάτοχο
Ομαδικού Ασφαλιστηρίου σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση.
Τι πρέπει να κάνετε μετά;
Οι Δικαιούχοι δικαιούνται να λάβουν ειδοποίηση για την Προτεινόμενη Μεταβίβαση. Συνεπώς ζητάμε από
εσάς, ως Κάτοχος του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου, να μας βοηθήσετε να ενημερώσουμε όλους τους Δικαιούχους
ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας επιστολής.
Θα βρείτε εσώκλειστο ένα Φυλλάδιο Σχεδίου που περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
Προτεινόμενη Μεταβίβαση και το έγγραφο Συχνών Ερωτήσεων, τα οποία προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά.
Το Φυλλάδιο Σχεδίου περιέχει:

•
•
•

σύνοψη της Προτεινόμενης Μεταβίβασης·
περίληψη της έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα και
ειδοποίηση της Προτεινόμενης Μεταβίβασης και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ακροαματική
διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Εάν δεν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση ή δεν θέλετε να εγείρετε
ενστάσεις σε αυτή, δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια από εσάς παρά μόνο να καταστήσετε διαθέσιμες τις
κοινοποιήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 σε όλους τους Δικαιούχους. Τα βήματα που σας ζητάμε να
λάβετε προκειμένου να πραγματοποιήσετε τις κοινοποιήσεις, εξηγούνται πληρέστερα στο Παράρτημα 1.
Ωστόσο, εάν έχετε ανησυχίες σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση και το πώς μπορεί να επηρεάσει εσάς
ή τους Δικαιούχους, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε γραπτές παραστάσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο ή να
ζητήσετε ακρόαση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά την ακροαματική διαδικασία για την έγκριση της
Προτεινόμενης Μεταβίβασης (αυτοπροσώπως ή με νομική εκπροσώπηση). Η ακρόαση ενώπιον του Ανωτάτου
Δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου 2018 στη διεύθυνση Rolls Building, Royal
Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL. Μπορείτε επίσης να εγείρετε οποιεσδήποτε
ανησυχίες σε μας γραπτώς ή μέσω τηλεφώνου και θα καταγράψουμε τις ανησυχίες σας και θα τις κοινοποιήσουμε
στην PRA, FCA, στον Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα και στο Ανώτατο Δικαστήριο. Για λεπτομέρειες σχετικά με το
πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, δείτε παρακάτω.
Εάν γνωρίζετε κάποιον άλλο που έχει συμφέρον ή/και δικαιούται παροχές δυνάμει του Ομαδικού σας
Ασφαλιστήριου, όπως ένας από τους συγκατόχους του ασφαλιστηρίου, παρακαλούμε να διασφαλίσετε ότι θα
του/της δοθεί επίσης η ευκαιρία να διαβάσει την παρούσα επιστολή και τα συνημμένα έγγραφα.
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή αντίγραφα των εγγράφων της Προτεινόμενης Μεταβίβασης, δωρεάν, ή
έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση, επικοινωνήστε με την AIG στην
αποκλειστική γραμμή βοήθειας στο 00800 244 244 29 ή μέσω email στο aigbrexit@aig.com ή γραπτώς στην
ομάδα AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB. Η γραμμή βοήθειας θα είναι ανοιχτή από τις
9:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός από δημόσιες αργίες). Εναλλακτικά, μπορείτε να
λάβετε αντίγραφα όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση, συμπεριλαμβανομένων
των πλήρων όρων της Προτεινόμενης Μεταβίβασης και της Έκθεσης Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα, από τον
ιστότοπό μας που έχει δημιουργηθεί για την Προτεινόμενη Μεταβίβαση στο www.aig.com/brexit (ο Ιστότοπος
του Σχεδίου). Άλλες γλώσσες είναι επίσης διαθέσιμες στον Ιστότοπο του Σχεδίου. Ενημερώσεις σχετικά με την
Προτεινόμενη Μεταβίβαση θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο του Σχεδίου κατά καιρούς, συμπεριλαμβανομένων
οποιωνδήποτε αλλαγών στην ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Εάν το ερώτημά σας ή η ανησυχία σας δεν σχετίζεται με την Προτεινόμενη Μεταβίβαση, αλλά αφορά
συνηθισμένα ζητήματα αναφορικά με το ασφαλιστήριο σας όπως απαιτήσεις αποζημιώσεων, ανανέωση ή
διαχείριση του ασφαλιστηρίου, χρησιμοποιήστε τα συνήθη στοιχεία επικοινωνίας της AIG.
Η μεταβίβαση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου θα σημαίνει ότι η εταιρεία του Ομίλου AIG που ελέγχει την
επεξεργασία των πληροφοριών σας που σχετίζονται με το ασφαλιστήριο θα αλλάξει από την AEL στην AIG
Europe. Η χρήση των πληροφοριών παραμένει κατά τα άλλα ως έχει και θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τις
πληροφορίες όπως κάναμε πάντα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς ο Όμιλος
AIG χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες στον ιστότοπο www.aig.com/globalprivacy.
Παρακαλούμε σημειώστε: εάν έχετε περισσότερα από ένα ασφαλιστήρια με την AEL ή το Ομαδικό σας
Ασφαλιστήριο καλύπτει κινδύνους τόσο εντός του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Ευρώπης, ενδέχεται να
λάβετε περισσότερες από μία επιστολές και Φυλλάδια.
Με εκτίμηση,

Chris Newby
Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων
για λογαριασμό και εκ μέρους της AIG Europe Limited

Παράρτημα 1 - Ενημέρωση των Δικαιούχων Ομαδικών Ασφαλιστηρίων
Αποτελεί κανονιστική απαίτηση να ενημερωθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την Προτεινόμενη
Μεταβίβαση, συμπεριλαμβανομένων όλων των Δικαιούχων του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου σας. Συνεπώς, η
AIG ζητά τη συνεργασία σας στην παράδοση της ειδοποίησης που αναφέρεται παρακάτω σε καθέναν από τους
Δικαιούχους του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου σας, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:
i. Χρονικό πλαίσιο: Ενημερώστε τους Δικαιούχους εντός ενός μηνός από την παραλαβή της παρούσας επιστολής.
ii. Ειδοποίηση προς τους Δικαιούχους: Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διατύπωση για να ενημερώσετε τους
Δικαιούχους:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΣ
Αυτό το e-mail περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ασφαλιστήριο [insurance product name],
που έχει εκδοθεί από την AIG Europe Limited (AIG), ασφαλιστική εταιρεία που έχει συσταθεί στο Ηνωμένο
Βασίλειο (ΗΒ) και ελέγχεται από την Εποπτική Κανονιστική Αρχή (Prudential Regulation Authority) (PRA) και
την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority) (FCA). Ως μέρος των σχεδίων
της AIG για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κοινώς γνωστή ως
«Brexit»), η εταιρεία διεξάγει μια αναδιάρθρωση που θα οδηγήσει στη μεταβίβαση όλων των Ευρωπαϊκών
επιχειρήσεών της, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστηρίου σας, στην AIG Europe SA (AIG Europe), μια
άλλη ασφαλιστική εταιρεία του ομίλου AIG, που έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο και εποπτεύεται από
το Ασφαλιστικό Επιμελητήριο (Commisariat aux Assurances). Η προτεινόμενη μεταβίβαση θα πρέπει να
εγκριθεί βάσει του Μέρους VII του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 και
θα υλοποιηθεί ως μέρος της προτεινόμενης διασυνοριακής συγχώνευσης της AIG με την AIG Europe. Αυτή η
διαδικασία απαιτεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας να εγκρίνει τη μεταβίβαση και από
έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα να διατυπώσει τη γνώμη του σχετικά με την επίπτωση της μεταβίβασης στους
κατόχους ασφαλιστηρίων. Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σχέδιο δεν θα
έχει ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις στους αντισυμβαλλόμενους. Ωστόσο, η επιλεξιμότητά σας για πρόσβαση
στο Σχέδιο Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου και στην Υπηρεσία
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου μπορεί να αλλάξει και θα ισχύει διαφορετικό κανονιστικό καθεστώς για τον
ασφαλιστή σας μετά τη μεταβίβαση. Αυτό περιγράφεται λεπτομερέστερα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που
αναφέρονται παρακάτω. Με την επιφύλαξη της έγκρισης του δικαστηρίου, η πραγματική μεταβίβαση αναμένεται
να πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2018. Παρακαλούμε επισκεφτείτε το www.aig.com/brexit για να δείτε
τα παρακάτω σημαντικά έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη μεταβίβαση:
•
•
•
•

Συνοδευτική επιστολή
Φυλλάδιο σχεδίου (που περιλαμβάνει την περίληψη του σχεδίου και τη σύνοψη της έκθεσης του
ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα)
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Επίσημη Ειδοποίηση της Προτεινόμενης Μεταβίβασης

Διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό φυλλάδιο για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο οι προτάσεις
επηρεάζουν το ασφαλιστήριό σας. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς εάν δεν έχετε ανησυχίες
σχετικά με αυτή την πρόταση ή εάν δεν θέλετε να αντιταχθείτε στην προτεινόμενη μεταβίβαση. Εάν,
ωστόσο, πιστεύετε ότι η προτεινόμενη μεταβίβαση θα μπορούσε να σας επηρεάσει αρνητικά, έχετε το
δικαίωμα να αντιταχθείτε. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε
να ενστείτε, υποβάλετε ερωτήσεις ή ζητήσετε διευκρινήσεις σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της προτεινόμενης
μεταβίβασης περιέχονται στα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω και στο www.aig.com/brexit.
Για οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με το ασφαλιστήριο [insurance product name], παρακαλούμε
χρησιμοποιήστε το συνηθισμένο σημείο επαφής σας για το [insurance product name].
iii. Μηχανισμός κοινοποίησης: Οι Κατόχοι Ομαδικών Ασφαλιστηρίων θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη
συνήθη μορφή επικοινωνίας τους όταν ειδοποιούν τους Δικαιούχους, όπως το email, το ταχυδρομείο ή το
ενδοδίκτυο (intranet). Επικοινωνήστε μαζί μας στο aigbrexit@aig.com εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις
σχετικά με αυτή τη διαδικασία ή αν θέλετε αντίγραφα της ειδοποίησης για περαιτέρω διανομή στους
Δικαιούχους.
iv. Ειδοποίηση ιστότοπου: Εάν διαθέτετε έναν εσωτερικό ιστότοπο ή ένα ενδοδίκτυο (intranet), ενημερώστε
τη σχετική ιστοσελίδα για να εμφανίζεται η παραπάνω ειδοποίηση και παραπέμψετε τους Δικαιούχους στον
Ιστότοπο του Σχεδίου www.aig.com/Brexit, όπου μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες.
v. Σας παρακαλούμε να εξετάσετε επίσης τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ειδοποίηση μπορεί να παραδοθεί
στους Δικαιούχους που ενδέχεται να μην είναι σε τακτική επαφή με την εταιρεία/οργανισμό σας, όπως για
παράδειγμα όσους βρίσκονται σε άδεια μητρότητας, άδεια πατρότητας ή μακροχρόνια άδεια ασθενείας.
Οι Δικαιούχοι μπορούν να σας στέλνουν ερωτήσεις απευθείας σε απάντηση στις παραπάνω ειδοποίηση.
Όταν συμβεί αυτό, παρακαλούμε όπως τους παραπέμψετε στα σημεία επαφής που αναφέρονται στην ενότητα
«περισσότερες πληροφορίες» παραπάνω.
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