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ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ 
ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε, συμβουλευτείτε τον 
οικονομικό σας σύμβουλο, το δικηγόρο, το λογιστή ή έναν άλλο επαγγελματικό σύμβουλο δεόντως 
εξουσιοδοτημένο βάσει του FSMA.

Αυτό το φυλλάδιο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως οδηγός και δεν αποτελεί οριστική δήλωση των 
δικαιωμάτων σας. Άλλα άτομα μπορεί να έχουν συμφέρον στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας (για παράδειγμα, 
σύζυγοι και εξαρτώμενα άτομα). Παρακαλούμε επιστήστε την προσοχή των άλλων ατόμων στο περιεχόμενο 
αυτού του εγγράφου. Μπορείτε να προμηθευτείτε επιπλέον αντίγραφα αυτού του εγγράφου επικοινωνώντας με 
τον Μεταβιβάζοντα. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
μαζί μας με το συνηθισμένο τρόπο, παραθέτοντας την αναφορά μας και, εάν ισχύει, τον αριθμό του 
ασφαλιστηρίου σας. Οι λεπτομέρειες εμφανίζονται στην επιστολή που συνοδεύει αυτό το φυλλάδιο.

Πληροφορίες σχετικά με τη μεταβίβαση θα παρέχονται επίσης στον ιστότοπό μας στο www.aig.com/Brexit. 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι εμείς, συμπεριλαμβανομένων των διορισμένων διαχειριστών και των ομάδων 
κέντρων επικοινωνίας, απαγορεύεται νομικά να παρέχουμε οικονομικές συμβουλές, αλλά θα απαντήσουμε σε 
γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της προτεινόμενης Μεταβίβασης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ      ΑΡ. ΣΕΛΙΔΑΣ
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1. ΟΡΙΣΜΟΙ

AIG: American International Group, Inc.

Όμιλος AIG: Η AIG και οι θυγατρικές της κατά καιρούς, συμπεριλαμβανομένων του Μεταβιβάζοντος και των 
Αποδεκτών. 

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης : 1 Δεκεμβρίου 2018.

ΕΟΧ: ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος.

ΕΕ: η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ευρωπαϊκή Επιχείρηση: όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Μεταβιβάζοντος, εκτός από την 
Επιχείρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις: Η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 της 14ης Ιουνίου 
2017, σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου, η οποία κατάργησε και κωδικοποίησε, με ισχύ από 
τις 20 Ιουλίου 2017, την Οδηγία 2005/56/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, όπως μεταφέρθηκε στο δίκαιο του Λουξεμβούργου σύμφωνα με το άρθρο 
1020-1 κ. επ. του Εμπορικού Κώδικα του Λουξεμβούργου της 10ης Αυγούστου 1915 και στο αγγλικό δίκαιο 
από τους Κανονισμούς περί Εταιρειών (διασυνοριακές συγχωνεύσεις) του 2007 (SI 2007/2974). 

Ευρωπαϊκή Μεταβίβαση: η μεταβίβαση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης στον Ευρωπαίο Αποδέκτη. 

Ευρωπαίος Αποδέκτης: Η AIG Europe SA, μια αδειοδοτημένη ασφαλιστική θυγατρική του ομίλου AIG με 
έδρα το Λουξεμβούργο και με αριθμό εγγραφής B218806.

FCA: η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority) του Ηνωμένου Βασιλείου ή 
άλλη τέτοια κρατική, νομοθετική ή άλλη αρχή, η οποία κατά καιρούς θα εκτελεί τέτοια καθήκοντα σε σχέση με 
τις ασφαλιστικές εταιρείες όπως καθορίζονται για την FCA στο πλαίσιο του FSMA.

FSMA: ο Νόμος περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000, μαζί με τους κανόνες και τους 
κανονισμούς που εφαρμόζονται δυνάμει αυτού.

Ανώτατο Δικαστήριο: το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας: Ο Steve Mathews της Willis Towers Watson, ο διορισμός του οποίου έχει 
εγκριθεί από την PRA.

Νομική Ειδοποίηση: επίσημη Ειδοποίηση της προτεινόμενης Μεταβίβασης. 

Συγχώνευση: η προγραμματισμένη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση του Μεταβιβάζοντος από τον 
Ευρωπαίο Αποδέκτη, δυνάμει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις.

PRA: η Εποπτεύουσα Κανονιστική Αρχή (Prudential Regulation Authority) του Ηνωμένου Βασιλείου ή άλλη 
τέτοια κρατική, νομοθετική ή άλλη αρχή, η οποία κατά καιρούς θα εκτελεί τέτοια καθήκοντα σε σχέση με τις 
ασφαλιστικές εταιρείες όπως PRA στο πλαίσιο του Νόμου.

Σχέδιο Μεταβίβασης: το σχέδιο μεταβίβασης ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της Ενότητας VII του 
FSMA, για τη Μεταβίβαση του Ηνωμένου Βασιλείου και την Ευρωπαϊκή Μεταβίβαση.

Έκθεση Σχεδίου: η έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα σχετικά με το Σχέδιο Μεταβίβασης βάσει της 
Ενότητας 109 του FSMA.

Αποδέκτες: ο Αποδέκτης του Η.Β. και ο Ευρωπαίος Αποδέκτης μαζί.

Μεταβίβαση: η μεταβίβαση της Επιχείρησης του Η.Β. στον Αποδέκτη του Η.Β. και η μεταβίβαση της 
Ευρωπαϊκής Επιχείρησης στον Ευρωπαίο Αποδέκτη. 

Μεταβιβάζων: AIG Europe Limited.

Η.Β.: το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.

Επιχείρηση του Η.Β.: τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Μεταβιβάζοντος που θα μεταβιβαστούν στον 
Αποδέκτη του Η.Β. σύμφωνα με το Σχέδιο Μεταβίβασης, αποτελούμενα από τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια του 
Η.Β. και σχετικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού.

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια του Η.Β.: (α) εκείνο το μέρος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που σχετίζεται 
με κινδύνους εντός του Η.Β. που εκδόθηκαν από ή για λογαριασμό του Μεταβιβάζοντος· (β) εκείνο το 
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2.1 Εισαγωγή
Προτείνουμε να μεταβιβάσουμε ολόκληρη την ασφαλιστική επιχείρηση του Μεταβιβάζοντος στους Αποδέκτες. 
Και οι δύο Αποδέκτες είναι εταιρείες του Ομίλου AIG. Η προτεινόμενη Μεταβίβαση περιλαμβάνει:

i. τη Μεταβίβαση του Η.Β. και
ii. την Ευρωπαϊκή Μεταβίβαση.

Η προτεινόμενη Μεταβίβαση αποτελεί μέρος της αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει η AIG ως απάντηση στην 
απόφαση του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου να εγκαταλείψει την ΕΕ («Brexit»). Ως αποτέλεσμα του Brexit, 
το Η.Β. έχει προγραμματιστεί να εγκαταλείψει την ΕΕ στις 29 Μαρτίου 2019. Λαμβάνουμε τα βήματα που 
περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε 
τους υφιστάμενους κατόχους ασφαλιστηρίων μας και να διεξάγουμε νέες ασφαλιστικές εργασίες στον ΕΟΧ και 
την Ελβετία μετά το Brexit. 

Αυτή η ενότητα 2 συνοψίζει τα βασικά στοιχεία της προτεινόμενης Μεταβίβασης, όπως ορίζονται στο Σχέδιο 
Μεταβίβασης και παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές. Παρακαλούμε διαβάστε την 
προσεκτικά. 

2.2 Ημερομηνία Ολοκλήρωσης
Η προτεινόμενη Μεταβίβαση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα εκδώσει διάταγμα 
σύμφωνα με το Μέρος VII του FSMA και ότι η Συγχώνευση θα εγκριθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις. Εάν το διάταγμα εκδοθεί και η Συγχώνευση εγκριθεί, η Μεταβίβαση και η 
Συγχώνευση θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2018. 

2.3 Νομική Διαδικασία
Η προτεινόμενη Μεταβίβαση περιλαμβάνει:

α)  τη Μεταβίβαση του Η.Β., η οποία θα επιτευχθεί μέσω του Σχεδίου Μεταβίβασης, το οποίο θα 
υποβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο για έγκριση σύμφωνα με το Μέρος VII του FSMA και

β)  την Ευρωπαϊκή Μεταβίβαση, η οποία θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμένου Σχεδίου 
Μεταβίβασης, το οποίο θα υποβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο για έγκρισή του σύμφωνα με το 
Μέρος VII του FSMA και διαδικασίας διασυνοριακής συγχώνευσης βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις. 

Η νομική διαδικασία προς υλοποίηση προτεινόμενης Μεταβίβασης απαιτεί επίσης το διορισμό ενός 
ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της προτεινόμενης 
Μεταβίβασης στους κατόχους ασφαλιστηρίων. Ο Steve Mathews της Willis Towers Watson έχει διοριστεί 
ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας για το παρόν Σχέδιο Μεταβίβασης. Στην έκθεσή του, ο Ανεξάρτητος 

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

μέρος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που σχετίζεται με κίνδυνο εκτός του ΕΟΧ που εκδόθηκαν από ή για 
λογαριασμό του Μεταβιβάζοντος και (γ) αντασφαλιστικές συμβάσεις που εκδόθηκαν από ή για λογαριασμό του 
Μεταβιβάζοντος, σε κάθε περίπτωση εξαιρουμένων (αντ)ασφαλιστηρίων συμβολαίων που έχουν εκδοθεί από 
τον Μεταβιβάζοντα μέσω ή για λογαριασμό ενός από τα υποκαταστήματά του.

Μεταβίβαση του Η.Β.: η μεταβίβαση της Επιχείρησης του Η.Β. στον Αποδέκτη του Η.Β.

Αποδέκτης του Η.Β.: Η American International Group UK Limited, μια αδειοδοτημένη ασφαλιστική θυγατρική 
του ομίλου AIG Group που είναι εγγεγραμμένη στην Αγγλία και Ουαλία με αριθμό εγγραφής 10737370. 

Αυτό το φυλλάδιο συντάχθηκε για να σας παρέχει μια επισκόπηση της προτεινόμενης Μεταβίβασης. 
Παρακαλούμε αφιερώστε τον απαραίτητο χρόνο για να το διαβάσετε. 

Αυτό το φυλλάδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες. Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες ως προς το νόημα ή 
τη σημασία του περιεχομένου αυτής της περίληψης ή του Σχεδίου Μεταβίβασης, σας συνιστούμε να ζητήσετε 
τη συμβουλή του δικηγόρου σας ή ενός άλλου επαγγελματία συμβούλου.
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Εμπειρογνώμονας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καμία ομάδα κατόχων ασφαλιστηρίων δεν θα επηρεαστεί 
αρνητικά σε σημαντικό βαθμό από την προτεινόμενη Μεταβίβαση. Μια περίληψη της έκθεσης του Ανεξάρτητου 
Εμπειρογνώμονα παρατίθεται στην Ενότητα 3 αυτού του φυλλαδίου. 

Το Αγγλικό δίκαιο απαιτεί την αποστολή μιας Νομικής Ειδοποίησης σχετικά με την προτεινόμενη Μεταβίβαση 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους ασφαλιστηρίων, εκτός εάν παραχωρηθεί απαλλαγή από την 
υποχρέωση παροχής της εν λόγω Νομικής Ειδοποίησης και η Νομική Ειδοποίηση δημοσιευθεί σε ορισμένες 
δημοσιεύσεις. Η Νομική Κοινοποίηση για την προτεινόμενη Μεταβίβαση παρουσιάζεται στην Ενότητα 4 του 
παρόντος φυλλαδίου. Η εν λόγω Νομική Ειδοποίηση θα δημοσιευθεί επίσης σε ορισμένες δημοσιεύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων δύο εθνικών εφημερίδων στο Η.Β. και στις χώρες του ΕΟΧ στις οποίες ο Μεταβιβάζων 
διεξάγει ασφαλιστική δραστηριότητα. 

2.4 Επιπτώσεις της Προτεινόμενης Μεταβίβασης
Υπό την επιφύλαξη της έγκρισης του Σχεδίου Μεταβίβασης από το Ανώτατο Δικαστήριο και της έγκρισης 
της Συγχώνευσης βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις, με ισχύ από την 
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 

i. η Επιχείρηση του Η.Β. του Μεταβιβάζοντος θα μεταβιβαστεί στον Αποδέκτη του Η.Β.·
ii. η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση του Μεταβιβάζοντος θα μεταβιβαστεί στον Ευρωπαίο Αποδέκτη και
iii. ο Μεταβιβάζων θα διαλυθεί βάσει νόμου. 

Αυτό σημαίνει ότι:

α)  Θα συνεχίσετε να έχετε τα ίδια δικαιώματα, παροχές και υποχρεώσεις και να υπόκεισθε 
στους ίδιους όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με το ασφαλιστήριο σας, εκτός από το ότι ο 
Αποδέκτης του Η.Β. (στην περίπτωση της Επιχείρησης του Η.Β.) και ο Ευρωπαίος Αποδέκτης 
(στην περίπτωση Ευρωπαϊκής Επιχείρησης) θα αντικατασταθεί ως αντίστοιχος ασφαλιστής στη 
θέση του Μεταβιβάζοντος. Δεν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές στην κάλυψη που παρέχεται από το 
ασφαλιστήριό σας. 

β)  Εάν το τρέχον ασφαλιστήριό σας (α) εκδόθηκε από ή για λογαριασμό του Μεταβιβάζοντος, εκτός 
από τα υποκαταστήματά του και (β) καλύπτει τόσο (i) κινδύνους του Η.Β. ή/και κινδύνους εκτός 
ΕΟΧ, όσο και (ii) κινδύνους του ΕΟΧ εκτός του Η.Β., θα έχετε ένα «διαχωρισμένο» ασφαλιστήριο. 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου σας θα ισχύουν συνολικά και στους δύο 
Αποδέκτες, οπότε δεν θα είστε σε καλύτερη ή χειρότερη θέση και θα συνεχίσετε να έχετε τα ίδια 
δικαιώματα, παροχές και υποχρεώσεις και θα υπόκεισθε στους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
που ισχύουν στα πλαίσια του ασφαλιστηρίου σας (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων 
ορίων κάλυψης). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα «διαχωρισμένα» ασφαλιστήρια 
περιέχονται στο έγγραφο Ερωτήσεων και Απαντήσεων. Σημειώστε ότι αν είστε ασφαλιστική 
εταιρεία, η παραπάνω διατύπωση δεν ισχύει για τις αντασφαλιστικές σας συμβάσεις (δηλ. όταν ο 
Μεταβιβάζων είναι ο αντασφαλιστής σας). 

γ)  Οποιεσδήποτε διαδικασίες, τρέχουσες, μελλοντικές, εκκρεμείς, απειλούμενες ή που με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο εμπλέκουν τον Μεταβιβάζοντα, θα ξεκινήσουν ή θα συνεχιστούν από ή 
εναντίον του σχετικού Αποδέκτη στη θέση του Μεταβιβάζοντος και ο σχετικός Αποδέκτης θα έχει 
δικαίωμα σε όλες τις υπερασπίσεις, απαιτήσεις, ανταπαιτήσεις και δικαιώματα συμψηφισμού που 
θα είχε ο Μεταβιβάζων.

δ)  Οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, συμβιβασμός, διάταγμα ή επιδίκαση που δεν ικανοποιήθηκε 
πλήρως πριν από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης θα καταστεί εκτελεστή από ή κατά:

i. τον Αποδέκτη του Η.Β., όσον αφορά στην Επιχείρηση του Η.Β. και
ii.  τον Ευρωπαίο Αποδέκτη, όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση, στη θέση του 

Μεταβιβάζοντος. 

ε)  Όλα τα κόστη και τα έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την προτεινόμενη Μεταβίβαση, 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα, των νομικών αμοιβών και 
εξόδων της PRA και της FCA, βαρύνουν τον Μεταβιβάζοντα (και όχι τους κατόχους ασφαλιστηρίων 
της Επιχείρησης του Η.Β. ή της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης). 
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2.5 Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα
Η ακρόαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για να εξετάσει την προτεινόμενη Μεταβίβαση έχει προγραμματιστεί για 
τις 18 Οκτωβρίου 2018 στο Λονδίνο (Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL).

Η προτεινόμενη ημερομηνία κατά την οποία το Σχέδιο Μεταβίβασης και η Συγχώνευση θα τεθούν σε ισχύ, 
είναι η 1η Δεκεμβρίου 2018.

2.6 Άλλες πληροφορίες
Είναι σημαντικό να κατανοήσετε το υπόβαθρο της προτεινόμενης Μεταβίβασης και σας προτείνουμε να 
διαβάσετε ολόκληρο το παρόν φυλλάδιο, συμπεριλαμβανομένης της περίληψης της έκθεσης του Ανεξάρτητου 
Εμπειρογνώμονα στην Ενότητα 3 και της Νομικής Ειδοποίησης της προτεινόμενης Μεταβίβασης στην Ενότητα 4 
αυτού του φυλλαδίου. Εφιστάται επίσης η προσοχή σας στο έγγραφο Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την προτεινόμενη Μεταβίβαση, μπορείτε να 
βρείτε περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πλήρων όρων του Σχεδίου Μεταβίβασης 
και της πλήρους έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα δωρεάν, στη διεύθυνση www.aig.com/brexit, 
γράφοντάς μας στο AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom ή μέσω 
email στο aigbrexit@aig.com ή μέσω της αποκλειστικής γραμμής βοήθειας στον αριθμό που παρέχεται στον 
πίνακα παρακάτω. Η γραμμή βοήθειας θα είναι ανοιχτή από τις 9:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. από Δευτέρα έως 
Παρασκευή (εκτός από αργίες). 

ΧΏΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ ΧΏΡΙΣ 
ΧΡΕΏΣΗ

Ηνωμένες Πολιτείες 8336454339
Μάλτα 80062519

Λιχτενστάιν 0800110061
Ελλάδα 0080044142187

Ρουμανία 0800400986
Κροατία 0800988961

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, 
Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, 

Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 
Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, 

Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο

00800 244 244 29

2.7 Τι πρέπει να κάνετε τώρα;
Αν δεν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την προτεινόμενη Μεταβίβαση, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. 
Με την επιφύλαξη της έγκρισης της προτεινόμενης Μεταβίβασης από το Ανώτατο Δικαστήριο και της έγκρισης 
της Συγχώνευσης με τη διαδικασία που ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις, 
όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτονται από το Σχέδιο Μεταβίβασης μεταφέρονται αυτομάτως στους 
Αποδέκτες. 

Εάν νομίζετε ότι η προτεινόμενη Μεταβίβαση θα σας επηρεάσει ουσιωδώς ή αν θέλετε κατά τα άλλα να 
αντιταχθείτε στην προτεινόμενη Μεταβίβαση, έχετε το δικαίωμα να εγείρετε τις ανησυχίες σας στο Δικαστήριο 
είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εκπροσώπησης είτε γραπτώς. Εναλλακτικά, μπορείτε να εγείρετε οποιεσδήποτε 
ανησυχίες μαζί μας γραπτώς ή μέσω τηλεφώνου και θα καταγράψουμε τις ανησυχίες σας και θα παράσχουμε 
αντίγραφο στην PRA, FCA, στον Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα και στο Ανώτατο Δικαστήριο. Εξηγήσαμε τη 
διαδικασία για την έγερση ανησυχιών στο έγγραφο Ερωτήσεις και Απαντήσεις.

Εάν πιστεύετε ότι θα επηρεαστείτε ουσιωδώς από τις προτάσεις μας, αν και δεν χρειάζεται να μας ενημερώσετε 
γραπτώς, σας ζητάμε να το κάνετε, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να τις κατανοήσουμε και να τις συζητήσουμε 
μαζί σας. Παρακαλούμε συνεπώς να μας ειδοποιήσετε γραπτώς το συντομότερο δυνατό και κατά προτίμηση 
τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της ακρόασης ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΏΜΟΝΑ

3.1 Εισαγωγή
Όταν κατατίθεται ένα σχέδιο για τη μεταβίβαση ασφαλιστικής επιχείρησης από μία εταιρεία σε μια άλλη 
προς έγκριση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας («High Court»), πρέπει να συνοδεύεται 
από μια έκθεση σχετικά με τους όρους του σχεδίου από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα («Ανεξάρτητος 
Εμπειρογνώμονας»). Η έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα για το Σχέδιο («Έκθεση του Σχεδίου») είναι 
απαίτηση βάσει του Μέρους VII του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 
(«FSMA»).

Το παρόν είναι μια περίληψη της Έκθεσης του Σχεδίου («Περίληψη») και αυτή η Περίληψη μπορεί να 
διανεμηθεί στους κατόχους ασφαλιστηρίων και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δικαιούται να λάβει αντίγραφο 
σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο ή κανονισμό. Η Έκθεση του Σχεδίου περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες που 
δεν εμφανίζονται σε αυτή την Περίληψη. 

Η Περίληψη και η Έκθεση του Σχεδίου καταρτίσθηκαν κατόπιν οδηγιών της AIG Europe Limited («AEL») 
προς όφελος του Ανώτατου Δικαστηρίου, αποκλειστικά για τους σκοπούς των απαιτήσεων του FSMA για 
μεταβιβάσεις του Μέρους VII. Έχω καθήκον προς το Ανώτατο Δικαστήριο να βοηθήσω το Ανώτατο Δικαστήριο 
σε θέματα που εμπίπτουν στην ειδικότητά μου. Αυτό το καθήκον υπερισχύει κάθε υποχρέωσης σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο από το οποίο έχω λάβει εντολές ή από το οποίο πληρώνομαι. Αυτή η Περίληψη υπόκειται στους 
ίδιους περιορισμούς με αυτούς που εκτίθενται στην Έκθεση του Σχεδίου και σε περίπτωση πραγματικής ή 
υπονοούμενης αντίφασης μεταξύ αυτής της Περίληψης και της Έκθεσης του Σχεδίου, υπερισχύει η Έκθεση του 
Σχεδίου. 

Αυτή η Περίληψη και η Έκθεση του Σχεδίου έχουν συνταχθεί προς όφελος του Ανώτατου Δικαστηρίου και το 
Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να βασίζεται σε αυτές. Ούτε ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας ούτε η Willis Towers 
Watson αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με την Έκθεση 
του Σχεδίου ή αυτή την Περίληψη. Σε περιπτωση που οποιοδήποτε τρίτο μέρος βασιστεί στην Έκθεση του 
Σχεδίου ή σε αυτήν την Περίληψη, αυτό γίνεται εξ ολοκλήρου με δική τους ευθύνη.

3.2 Σχετικά με τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα
Εγώ, ο Steve Mathews, είμαι μέλος του Ινστιτούτου και της Σχολής Αναλογιστών, έχοντας λάβει τα 
διαπιστευτήριά μου το 1999. Είμαι Διευθυντής στην εταιρεία Towers Watson Limited με διεύθυνση Watson 
House, London Road, Reigate, RH2 9PQ («Willis Towers Watson» ή «WTW»). Έχω εμπειρία στα είδη των 
ασφαλίσεων που εκδίδονται από την AEL.

Θεωρώ ότι δεν έχω καμία σύγκρουση συμφερόντων ή εμπλοκή, τρέχουσα ή παρελθούσα, με την AEL ή 
άλλες εταιρείες του Ομίλου AIG που θα επηρέαζαν την καταλληλότητα μου να ενεργώ ως Ανεξάρτητος 
Εμπειρογνώμονας για το Προτεινόμενο Σχέδιο (όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.3).

Η Willis Towers Watson, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει σχέσεις με τις εταιρείες του Ομίλου AIG, ωστόσο, δεν 
θεωρώ ότι ο χαρακτήρας και το μέγεθος αυτών των εμπλοκών επηρεάζει την ικανότητά μου να ενεργώ ως 
Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας για το Προτεινόμενο Σχέδιο. Έχω παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις 
σχέσεις απευθείας στην Εποπτεύουσα Κανονιστική Αρχή (Prudential Regulation Authority) («PRA») και στην 
Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority) («FCA»).

Ο διορισμός μου ως Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας σε σχέση με το Προτεινόμενο Σχέδιο εγκρίθηκε από την 
PRA, σε συνεννόηση με την FCA. 

3.3 Το Προτεινόμενο Σχέδιο
Το προτεινόμενο σχέδιο («Προτεινόμενο Σχέδιο») περιλαμβάνει τις μεταβιβάσεις του Μέρους VII του συνόλου 
των δραστηριοτήτων της AEL στους εξής: 

α) American International Group UK Limited («AIG UK»), η οποία θα λάβει:

i.   εκείνο το μέρος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που σχετίζεται με κινδύνους στο 
Η.Β. που εκδόθηκαν από ή για λογαριασμό της AEL, εκτός από την περίπτωση που το 
εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει εκδοθεί από την AEL μέσω ή για λογαριασμό 
οποιουδήποτε υποκαταστήματός της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στην 
Ελβετία·
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ii.   εκείνο το μέρος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που σχετίζεται με κινδύνους εκτός του 
ΕΟΧ που εκδόθηκαν από ή για λογαριασμό της AEL, εκτός από την περίπτωση που το 
εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει εκδοθεί από την AEL μέσω ή για λογαριασμό 
οποιουδήποτε υποκαταστήματός της στον ΕΟΧ ή στην Ελβετία και

iii.   αντασφαλιστικά συμβόλαια που εκδόθηκαν από ή για λογαριασμό της AEL, εκτός από 
την περίπτωση που το εν λόγω αντασφαλιστικό συμβόλαιο έχει εκδοθεί από την AEL 
μέσω ή για λογαριασμό οποιουδήποτε υποκαταστήματός της στον ΕΟΧ ή στην Ελβετία.

β)  AIG Europe SA («AESA»), η οποία θα έχει υποκαταστήματα στον ΕΟΧ και στην Ελβετία και θα 
λάβει εκείνο το μέρος οποιωνδήποτε ασφαλιστηρίων/αντασφαλιστικών συμβολαίων που έχουν 
εκδοθεί από την AEL και δεν έχουν μεταβιβαστεί στην AIG UK.

Προβλέπεται ότι η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της συναλλαγής θα είναι η 1η Δεκεμβρίου 2018.

3.4 Οι Εταιρείες
AEL, AIG UK και AESA είναι έμμεσα θυγατρικές πλήρους ιδιοκτησίας της American International Group, Inc. 
(«AIG»). Η συλλογή των εταιρειών μελών της AIG αναφέρεται στην παρούσα Περίληψη ως ο Όμιλος AIG 
(«Όμιλος AIG»).

Οι AEL και AIG UK έχουν συσταθεί και οι δύο στο Η.Β., έχουν αδειοδοτηθεί από την PRA και ελέγχονται 
από την PRA και την FCA. Η AESA έχει έδρα στο Λουξεμβούργο και έχει αδειοδοτηθεί από τον Υπουργό 
Οικονομικών του Λουξεμβούργου και υπόκειται στην εποπτεία της Commissariat aux Assurances (η «CAA»).

3.5 Ευρήματα του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα
Έχω εξετάσει το Προτεινόμενο Σχέδιο και τις πιθανές επιπτώσεις του στις ακόλουθες ομάδες κατόχων 
ασφαλιστηρίων:

α)  Κατόχοι ασφαλιστηρίων της AEL, εκείνους των οποίων τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μεταβιβάζονται 
στην AIG UK («Μεταβιβαζόμενοι Κατόχοι Ασφαλιστηρίων του Η.Β.») και

β)  Κατόχοι ασφαλιστηρίων της AEL, εκείνους των οποίων τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μεταβιβάζονται 
στην AESA («Μεταβιβαζόμενοι Κατόχοι Ασφαλιστηρίων της Ευρώπης») 

Έχω εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις του Προτεινόμενου Σχεδίου στους Μεταβιβαζόμενους Κατόχους 
Ασφαλιστηρίων του Η.Β. και τους Μεταβιβαζόμενους Κατόχους Ασφαλιστηρίων της Ευρώπης. Σε κάθε 
περίπτωση, έχω εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις του Προτεινόμενου Σχεδίου στην ασφάλεια των συμβατικών 
δικαιωμάτων των μεταβιβαζόμενων κατόχων ασφαλιστηρίων. Έχω επίσης εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις του 
Προτεινόμενου Σχεδίου σε άλλους παράγοντες οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν ασφαλεία ή τα επίπεδα 
υπηρεσιών των επηρεαζόμενων κατόχων ασφαλιστηρίων, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης της αλλαγής 
του κανονιστικού καθεστώτος για τους Μεταβιβαζόμενους Κατόχους Ασφαλιστηρίων στην Ευρώπη.

Έχω επίσης εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις του Προτεινόμενου Σχεδίου στους αντασφαλιστές των οποίων οι 
αντασφαλιστικές συμβάσεις θα μεταβιβαστούν με το Προτεινόμενο Σχέδιο.

3.6 Ασφάλεια των κατόχων ασφαλιστηρίων που μεταβιβάζονται από την AEL στην AIG UK
Θεωρώ ότι οι Μεταβιβαζόμενοι Κατόχοι Ασφαλιστηρίων του Η.Β., τόσο οι κατόχοι ασφαλιστηρίων 
πρωτασφάλισης όσο και οι κατόχοι αντασφαλιστηρίων, δεν θα επηρεαστούν ουσιωδώς από το Προτεινόμενο 
Σχέδιο. 

Οι Μεταβιβαζόμενοι Κατόχοι Ασφαλιστηρίων του Η.Β. έχουν επί του παρόντος ασφαλιστήρια με την AEL, 
μια εταιρεία της οποίας το ύψος των χρηματοοικονομικών πόρων υπερβαίνει τις κανονιστικές κεφαλαιακές 
απαιτήσεις. Περαιτέρω, η ΑΕL εκπληρώνει τους στοχευόμενους χρηματοοικονομικούς πόρους της, κάτι που 
είναι επιπλέον από τις κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Μετά το Προτεινόμενο Σχέδιο, οι Μεταβιβαζόμενοι Κατόχοι Ασφαλιστηρίων του Η.Β. θα έχουν ασφαλιστήρια 
με την AIG UK, μια εταιρεία της οποίας το ύψος των χρηματοοικονομικών πόρων προβλέπεται να υπερβαίνει τις 
κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Περαιτέρω, η AIG UK προβλέπεται να εκπληρώσει τους στοχευόμενους 
χρηματοοικονομικούς πόρους της, κάτι που είναι επιπλέον από τις κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Συνεπώς, θεωρώ ότι η ασφαλεία των συμβατικών δικαιωμάτων των Μεταβιβαζόμενων Κατόχων Ασφαλιστηρίων 
του Η.Β. δεν υποβαθμίζεται ουσιωδώς από το Προτεινόμενο Σχέδιο.
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3.7 Ασφάλεια των κατόχων ασφαλιστηρίων που μεταβιβάζονται από την AEL στην AESA
Θεωρώ ότι οι Μεταβιβαζόμενοι Κατόχοι Ασφαλιστηρίων της Ευρώπης, τόσο οι κατόχοι ασφαλιστηρίων 
πρωτασφάλισης όσο και οι κατόχοι αντασφαλιστηρίων, δεν θα επηρεαστούν ουσιωδώς από το Προτεινόμενο 
Σχέδιο. 

Οι Μεταβιβαζόμενοι Κατόχοι Ασφαλιστηρίων της Ευρώπης έχουν επί του παρόντος ασφαλιστήρια με την AEL, 
μια εταιρεία της οποίας το ύψος των χρηματοοικονομικών πόρων υπερβαίνει τις κανονιστικές κεφαλαιακές 
απαιτήσεις. Περαιτέρω, η ΑΕL εκπληρώνει τους στοχευόμενους χρηματοοικονομικούς πόρους της, κάτι που 
είναι επιπλέον από τις κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Μετά το Προτεινόμενο Σχέδιο, οι Μεταβιβαζόμενοι Κατόχοι Ασφαλιστηρίων της Ευρώπης θα έχουν 
ασφαλιστήρια με την AESA, μια εταιρεία της οποίας το ύψος των χρηματοοικονομικών πόρων στοχεύεται να 
υπερβαίνει τις κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Περαιτέρω, η AESA προβλέπεται να εκπληρώσει τους 
στοχευόμενους χρηματο οικονομικούς πόρους της, κάτι που είναι επιπλεόν από τις κανονιστικές κεφαλαιακές 
απαιτήσεις.

Συνεπώς, θεωρώ ότι η ασφάλεια των συμβατικών δικαιωμάτων των Μεταβιβαζόμενων Κατόχων Ασφαλιστηρίων 
της Ευρώπης δεν υποβαθμίζεται ουσιωδώς από το Προτεινόμενο Σχέδιο.

Καταλήγοντας στο συμπέρασμα αυτό, σημειώνω ότι οι Μεταβιβαζόμενοι Κατόχοι Ασφαλιστηρίων της Ευρώπης 
έχουν επί του παρόντος το πλεονέκτημα του Σχήματος Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών («FSCS») 
το οποίο μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να παρέχει αποζημίωση σε περίπτωση αφερεγγυότητας ενός 
ασφαλιστή. Μετά το Προτεινόμενο Σχέδιο, οι εν λόγω Μεταβιβαζόμενοι Κατόχοι Ασφαλιστηρίων της Ευρώπης 
με απαιτήσεις αποζημίωσης που προέκυψαν πριν από την ημερομηνία μεταβίβασης (είτε έχουν αναφερθεί 
είτε δεν έχουν αναφερθεί), θα εξακολουθήσουν να έχουν το πλεονέκτημα της προστασίας της FSCS σύμφωνα 
με τους «κανόνες διαδόχων» της FSCS. Ωστόσο, βάσει υποθέσεων που αναφέρονται στην Έκθεσή μου για 
το Σχέδιο, οι Μεταβιβαζόμενοι Κατόχοι Ασφαλιστηρίων της Ευρώπης με απαιτήσεις αποζημιώσεων που 
προέκυψαν μετά την ημερομηνία μεταβίβασης, δεν θα έχουν κάλυψη από την FSCS μετά το Προτεινόμενο 
Σχέδιο σχετικά με τις εν λόγω απαιτήσεις αποζημιώσεων και ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμοι για οποιοδήποτε 
άλλο ασφαλιστικό σύστημα αποζημίωσης. Αυτό το έχω εξετάσει στην Έκθεση του Σχεδίου που συνέταξα και, 
παρά το γεγονός αυτό, θεωρώ ότι οι Μεταβιβάζοντες Αντισυμβαλλόμενοι στην Ευρώπη δεν θα επηρεαστούν 
αρνητικά ουσιωδώς από το Προτεινόμενο Σχέδιο.

3.8 Άλλα ζητήματα 
Θεωρώ ότι το Προτεινόμενο Σχέδιο δεν θα έχει σημαντική επίδραση στους Μεταβιβαζόμενους Κατόχους 
Ασφαλιστηρίων του Η.Β. και τους Μεταβιβαζόμενους Κατόχους Ασφαλιστηρίων της Ευρώπης σε θέματα 
όπως η διαχείριση επενδύσεων, η νέα επιχειρηματική στρατηγική, η διεύθυνση, η διοίκηση, η διεκπεραίωση 
απαιτήσεων αποζημίωσης, οι διοικητικές διευθετήσεις, τα επίπεδα δαπανών και οι βάσεις αποτίμησης σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια των συμβατικών δικαιωμάτων των κατόχων 
ασφαλιστηρίων και τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών στους κατόχους ασφαλιστηρίων.

Για να καταλήξω σε αυτό το συμπέρασμα, σημειώνω ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των Μεταβιβαζόμενων 
Κατόχων Ασφαλιστηρίων της Ευρώπης των οποίων τα ασφαλιστήρια έχουν εκδοθεί από την AEL από 
εγκατάσταση στο Η.Β. σε άλλα Κράτη του ΕΟΧ έχουν επί του παρόντος το δικαίωμα να υποβάλλουν 
παράπονα στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου (TFOS). Μετά το Προτεινόμενο Σχέδιο, οι εν λόγω 
Μεταβιβαζόμενοι Κατόχοι Ασφαλιστηρίων της Ευρώπης δεν θα έχουν πρόσβαση στην TFOS για παράπονα 
σχετικά με πράξεις ή παραλείψεις που συμβαίνουν μετά τη μεταβίβαση και πραγματοποιούνται εκτός του Η.Β. 
Ωστόσο, αυτές οι διαφορές σε σχέση με τα εν λόγω παράπονα θα μπορούν να ακουστούν από τις υπηρεσίες 
του επιτρόπου του Λουξεμβούργου ή θα παραμείνουν στις υπηρεσίες επίλυσης διαφορών στη χώρα όπου 
βρίσκεται ο κίνδυνος. Αυτό το έχω εξετάσει στην Έκθεση Σχεδίου που συνέταξα και, παρά το γεγονός αυτό, 
θεωρώ ότι οι Μεταβιβαζόμενοι Κατόχοι Ασφαλιστηρίων της Ευρώπης δεν θα επηρεαστούν αρνητικά ουσιωδώς 
από το Προτεινόμενο Σχέδιο.

Θεωρώ επίσης ότι θέματα όπως το κόστος και οι φορολογικές επιπτώσεις του Προτεινόμενου Σχεδίου δεν θα 
έχουν σημαντική επίπτωση στην ασφάλεια των συμβατικών δικαιωμάτων των κατόχων ασφαλιστηρίων.

Είμαι ικανοποιημένος ότι το προτεινόμενο υλικό που θα παρουσιαστεί στους κατόχους ασφαλιστηρίων 
είναι κατάλληλο και η προσέγγιση της AEL στην επικοινωνία με τους κατόχους ασφαλιστηρίων, 
συμπεριλαμβανομένων των εξαιρέσεων στην τυποποιημένη επικοινωνιακή προσέγγιση, είναι κατάλληλη, 
εύλογη και αναλογική.



10

Η εξωτερική αντασφάλιση της AIG UK και της AESA θα καλύπτει τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτές της AEL 
και οι ομάδες διαχείρισης των απαιτήσεων αποζημιώσεων θα διατηρούν το ίδιο επίπεδο και την ποιότητα 
εξυπηρέτησης τόσο πριν όσο και μετά το Προτεινόμενο Σχέδιο. Συνεπώς, θεωρώ ότι η μεταβίβαση δεν θα έχει 
ουσιαστική επίπτωση στους εξωτερικούς αντασφαλιστές της AEL.

Η Έκθεση του Σχεδίου βασίζεται σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με την AEL στις 30 Νοεμβρίου 
2016 και σε χρηματοοικονομικές προβλέψεις βάσει πραγματικών λογαριασμών διαχείρισης στις 28 
Φεβρουαρίου 2017. Η Έκθεση του Σχεδίου δεν λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε εξελίξεις μετά από αυτές τις 
ημερομηνίες, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο στην Έκθεση του Σχεδίου.

Θα παράσχω μια συμπληρωματική Έκθεση του Σχεδίου στο Ανώτατο Δικαστήριο, με βάση επικαιροποιημένες 
οικονομικές πληροφορίες, στην οποία θα εντοπίζονται οποιαδήποτε ουσιώδη ζητήματα που έχουν προκύψει 
μεταξύ των ημερομηνιών που σημειώνεται στην προηγούμενη παράγραφο και της τελικής ακρόασης του 
Ανώτατου Δικαστηρίου. 

3.9 Πρόσθετες ερωτήσεις
α) Γιατί είναι αναγκαία αυτή η αναδιάρθρωση;
Τον Ιούνιο του 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») («Brexit»). Η 
κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησε την επίσημη διαδικασία διαπραγμάτευσης των όρων της εξόδου 
του Ηνωμένου Βασιλείου το Μάρτιο του 2017, ενεργοποιώντας το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Η 
διαδικασία διαπραγμάτευσης ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον δύο έτη. 

Οι επιχειρήσεις της AIG στην Ευρώπη είναι δομημένες επί του παρόντος με την AEL, που εδρεύει στο Η.Β. με 
ένα δίκτυο υποκαταστημάτων στον ΕΟΧ και την Ελβετία. Είναι πιθανόν αυτή η δομή να μην είναι βιώσιμη μετά 
το Brexit. 

Εν αναμονή της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η AIG έχει αποφασίσει να αναδιαρθρώσει 
τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη. Από την υφιστάμενη ασφαλιστική επιχείρηση AEL, η AIG σχεδιάζει τη 
δημιουργία δύο ξεχωριστών υποομάδων: μία που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και περιέχει την AIG UK και 
μία που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και περιέχει την AESA.

β) Ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος στους κατόχους ασφαλιστηρίων εάν δεν υπήρχε αναδιάρθρωση;
Χωρίς το Προτεινόμενο Σχέδιο, και σε περίπτωση απώλειας των δικαιωμάτων διαβατηρίου από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, θα υπάρξουν ουσιαστικές ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της AEL να καλύπτει τις κανονιστικές 
κεφαλαιακές της απαιτήσεις, να διευθετεί απαιτήσεις αποζημίωσης σύμφωνα με τους ρυθμιστικούς κανόνες, 
να εξυπηρετεί τους υφιστάμενους κατόχους ασφαλιστηρίων που κατοικούν στον ΕΟΧ και να ανανεώνει 
ασφαλιστήρια συμβόλαια εντός του ΕΟΧ.

γ) Ποιος θα πληρώνει τις απαιτήσεις αποζημίωσης των κατόχων ασφαλιστηρίων μετά το το Προτεινόμενο 
Σχέδιο;
Μετά το Προτεινόμενο Σχέδιο, η AIG UK θα πληρώνει τις απαιτήσεις των Μεταβιβαζόμενων Κατόχων 
Ασφαλιστηρίων του Η.Β. και η AESA θα πληρώνει τις απαιτήσεις των Μεταβιβαζόμενων Κατόχων 
Ασφαλιστηρίων της Ευρώπης. Το προσωπικό των απαιτήσεων αποζημιώσεων που προηγουμένως εργοδοτείτο 
από την AEL θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων αποζημίωσης για λογαριασμό της AIG 
UK και της AESA μετά το Προτεινόμενο Σχέδιο. 

δ) Θα επηρεάσει το Προτεινόμενο Σχέδιο τις εξωτερικές αντασφαλιστικές διευθετήσεις της AEL;
Η AEL θα ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να εκδώσει συμπληρωματικό διάταγμα που θα επιτρέψει τόσο 
στην AIG UK όσο και στην AESA να διατηρήσουν το ωφέλημα των εξωτερικών αντασφαλίσεων, στο μέτρο 
που καλύπτει οποιοδήποτε μέρος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της AEL που μεταβιβάζονται στο πλαίσιο 
του Προτεινόμενου Σχεδίου. Σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο δεν εγκρίνει αυτό το συμπληρωματικό 
διάταγμα, δεν αναμένεται να επηρεαστούν τα συμπεράσματά μου.

ε) Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες;
Αντίγραφο της Έκθεσης του Σχεδίου είναι διαθέσιμο για λήψη από τη διεύθυνση www.aig.com/brexit ή μπορεί 
να ζητηθεί επικοινωνώντας με τους δικηγόρους που αναφέρονται παρακάτω.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
London EC4Y 1HS 
United Kingdom 
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4. ΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
AIG EUROPE LIMITED

ΚΑΙ 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED 

ΚΑΙ
AIG EUROPE SA 

ΚΑΙ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν 

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ 
ΑΓΟΡΏΝ ΤΟΥ 2000

ΕΝΏΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΏΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

CR-2017-009373

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ

ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΑΛΙΑΣ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΥΠΟΘΕΣΕΏΝ (ChD)

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ότι στις 5 Μαρτίου 2018, η AIG Europe Limited (ο 
«Μεταβιβάζων») και η American International Group UK Limited (ο «Αποδέκτης στο Η.Β.») και η AIG Europe 
SA (ο «Αποδέκτης στην Ευρώπη») υπέβαλαν αίτηση (η «Αίτηση») στο Ανώτατο Δικαστήριο, στα Δικαστήρια 
Επιχειρήσεων και Περιουσιακών Στοιχείων της Αγγλίας και Ουαλίας, Δικαστήριο Εταιρικών Υποθέσεων του 
Λονδίνου (το «Δικαστήριο») δυνάμει του άρθρου 107(1) του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και 
Αγορών του 2000 (όπως τροποποιήθηκε) («FSMA») προς έκδοση διατάγματος:

1. σύμφωνα με το άρθρο 111 του FSMA που να εγκρίνει το σχέδιο μεταβίβασης ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
(το «Σχέδιο») για τη μεταβίβαση:
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(α)  ορισμένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που διεξάγονται από τον Μεταβιβάζοντα στον Αποδέκτη 
στο Η.Β. (η «Μεταβιβαζόμενη Επιχείρηση του Η.Β.») σύμφωνα με τους όρους του Διατάγματος 
και χωρίς οποιαδήποτε άλλη πράξη ή έγγραφο και 

(β)  σύντομα μετά τη μεταβίβαση της Μεταβιβαζόμενης Επιχείρησης του Η.Β., όλες οι εναπομένουσες 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που διεξάγονται από τον Μεταβιβάζοντα στον Αποδέκτη στην Ευρώπη 
(«Η Μεταβιβαζόμενη Επιχείρηση του ΕΟΧ») δυνάμει της προγραμματισμένης διασυνοριακής 
συγχώνευσης με απορρόφηση του Μεταβιβάζοντος από τον Αποδέκτη στην Ευρώπη σύμφωνα 
με τους Κανονισμούς Εταιρειών (Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις) του 2007 (SI 2007/2974) (η 
«Συγχώνευση») και σύμφωνα με τους όρους του Διατάγματος και 

2. Με συμπληρωματικές πρόνοιες σε σχέση με το Σχέδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 112 και 112Α του FSMA.

Τα παρακάτω έγγραφα είναι διαθέσιμα δωρεάν και μπορείτε να τα λάβετε στο www.aig.com/brexit : 

• Αντίγραφο έκθεσης σχετικά με τους όρους του Σχεδίου που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 109 
του FSMA, από Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα, τον Steve Mathews της Willis Towers Watson, του οποίου 
ο διορισμός εγκρίθηκε από την Εποπτεύουσα Κανονιστική Αρχή (Prudential Regulation Authority) (η 
«Έκθεση του Σχεδίου»)· 

• το πλήρες έγγραφο του Σχεδίου· 
• το φυλλάδιο του Σχεδίου (το οποίο περιέχει σύνοψη των όρων του Σχεδίου και μια περίληψη της Έκθεσης 

του Σχεδίου) και 
• ένα έγγραφο ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με το Σχέδιο. 

Υποστηρικτικά έγγραφα και οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο θα αναρτηθούν σε 
αυτό τον ιστότοπο, οπότε μπορεί να πρέπει να τον ελέγχετε για ενημερώσεις. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε 
δωρεάν αντίγραφα οποιωνδήποτε από αυτά τα έγγραφα, γράφοντας ή τηλεφωνώντας στον Μεταβιβάζοντα, 
χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Η Αίτηση θα ακουστεί στις 18 Οκτωβρίου 2018 από Δικαστή του τμήματος Chancery του Ανώτατου 
Δικαστηρίου στη διεύθυνση The Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Ηνωμένο Βασίλειο. Παρόμοια 
αίτηση σε σχέση με τη Συγχώνευση θα ακουστεί ταυτόχρονα. Εάν εγκριθεί από το Δικαστήριο, προτείνεται το 
Σχέδιο και η Συγχώνευση να τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2018. 

Οποιοδήποτε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από την υλοποίηση του 
Σχεδίου έχει δικαίωμα να παραστεί στην ακρόαση και να εκφράσει τις απόψεις του είτε αυτοπροσώπως 
είτε μέσω νόμιμου εκπροσώπου. 

Οποιοδήποτε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από το Σχέδιο αλλά δεν 
προτίθεται να παρευρεθεί στην ακρόαση, μπορεί να προβεί σε παραστάσεις σχετικά με το Σχέδιο, τηλεφωνικώς 
ή γραπτώς, στους παρακάτω δικηγόρους ή στον Μεταβιβάζοντα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που 
αναφέρονται παρακάτω. 

Οποιοδήποτε πρόσωπο που προτίθεται να εμφανιστεί κατά την ακρόαση ή να προβεί σε παραστάσεις μέσω 
τηλεφώνου ή γραπτώς, ζητείται (αλλά δεν υποχρεούται) να κοινοποιήσει τις ενστάσεις του το συντομότερο 
δυνατό και κατά προτίμηση τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ακρόαση της αίτησης στις 18 Οκτωβρίου 
2018 στους δικηγόρους που αναφέρονται παρακάτω ή στον Μεταβιβάζοντα, στα στοιχεία επικοινωνίας που 
αναφέρονται παρακάτω.

Εάν το Σχέδιο εγκριθεί από το Δικαστήριο, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση:

1.  όλων των συμβάσεων, περιουσιακών στοιχείων, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που 
σχετίζονται με τη Μεταβιβαζόμενη Επιχείρηση του Η.Β. στον Αποδέκτη στο Η.Β. σύμφωνα με τους 
όρους του Διατάγματος και 

2.  όλων των συμβάσεων, περιουσιακών στοιχείων, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που 
σχετίζονται με τη Μεταβιβαζόμενη Επιχείρηση του ΕΟΧ στον Αποδέκτη στην Ευρώπη δυνάμει της 
Συγχώνευσης και σύμφωνα με τους όρους του Διατάγματος,
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σε κάθε περίπτωση, παρά το γεγονός ότι κάποιο πρόσωπο θα είχε άλλως πως το δικαίωμα να τερματίσει, 
να τροποποιήσει, να αποκτήσει ή να διεκδικήσει συμφέρον ή δικαίωμα ή να θεωρήσει κάποιο συμφέρον ή 
δικαίωμα σαν να έχει γίνει τερματιστεί ή τροποποιηθεί σε σχέση με αυτή. Οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα θα 
είναι εκτελεστό μόνο στο βαθμό που προβλέπει προς τούτο το Διάταγμα του Δικαστηρίου.

6 Απριλίου 2018

Διεύθυνση επικοινωνίας Μεταβιβάζοντος:

The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom

Στοιχεία επικοινωνίας Μεταβιβάζοντος:

Αριθμός τηλεφώνου:

ΧΏΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ ΧΏΡΙΣ 
ΧΡΕΏΣΗ

Ηνωμένες Πολιτείες 8336454339
Μάλτα 80062519

Λιχτενστάιν 0800110061
Ελλάδα 0080044142187

Ρουμανία 0800400986
Κροατία 0800988961

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, 
Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, 

Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, 
Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, 

Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο

00800 244 244 29

Οι τηλεφωνικές μας γραμμές είναι ανοιχτές από τις 9:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή 
(εξαιρούνται οι τραπεζικές αργίες και δημόσιες αργίες).

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

Email: aigbrexit@aig.com 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65 Fleet Street
London
EC4Y 1HS
United Kingdom 

Αναφ.: 153385.0064 (GHFS) 
Δικηγόροι του Μεταβιβάζοντος
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