
Geachte heer/mevrouw,

DEZE BRIEF EN DE BIJLAGEN ZIJN BELANGRIJK - LEES DEZE GOED DOOR 

Wij sturen u deze brief omdat u volgens onze gegevens polishouder bent (of in het verleden bent geweest) van een polis 
van AIG Europe Limited (AEL) of een claim heeft ingediend op grond van een polis van AEL. In deze brief geven wij u 
belangrijke informatie in verband met de voorgestelde overdracht van uw polis en/of claim.

Wat is er aan de hand?
We reorganiseren AEL in antwoord op het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie (de EU) te verlaten 
(algemeen bekend als ‘Brexit’). We voeren de reorganisatie door om er zeker van te zijn dat we polishouders en claimanten 
in het Verenigd Koninkrijk en Europa na Brexit kunnen blijven bedienen. 

Wij zijn voornemens om al onze Europese verzekeringsactiviteiten, inclusief uw polis en/of claim, over te dragen aan AIG 
Europe SA (AIG Europe  ), gevestigd in Luxemburg (de   Voorgestelde Europese Overdracht). AIG Europe is een 
andere verzekeringsonderneming binnen de AIG Groep. AIG Europe heeft een vergunning van de Luxemburgse Minister 
van Financiën en staat onder toezicht van het Commissariat aux Assurances. De Voorgestelde Europese Overdracht is 
afhankelijk van de noodzakelijke wettelijke en toezichtrechtelijke goedkeuringen. Indien goedgekeurd, zal deze op 1 
december 2018 zijn afgerond.

De Voorgestelde Europese overdracht zal geen gevolgen hebben voor de dekking die uw huidige polis 
biedt, uw verplichtingen op grond van de polis of de wijze waarop deze wordt beheerd. Er verandert 
niets aan onze verplichtingen jegens u, maar uw polis en/of claim zal overgaan van AEL naar AIG 
Europe. De voorwaarden voor toelating tot de Britse Financiële Compensatieregeling (Financial 
Services Compensation Scheme, FSCS) en de Britse Ombudsman Financiële Dienstverlening (Financial 
Ombudsman Service, FOS) kunnen wijzigen en na de overdracht zal een ander toezichtrechtelijk 
regime op AIG Europe van toepassing zijn. Hierover vindt u meer informatie in het document 
Veelgestelde Vragen dat als bijlage bij deze brief gevoegd is.

Hieronder vindt u meer informatie over de wijze waarop de Voorgestelde Europese Overdracht gaat plaatsvinden, welke 
beschermende maatregelen er voor u in de procedure zijn opgenomen, waar u meer informatie kunt vinden en welke rechten 
u hebt. Wij raden u aan om de informatie in deze brief en de bijlagen zorgvuldig door te lezen zodat u kunt overwegen wat 
de gevolgen zijn van de Voorgestelde Europese Overdracht. 

U hoeft geen verdere actie te ondernemen in verband met de Voorgestelde Europese Overdracht. Als u echter twijfels of 
vragen hebt over de voorstellen, vragen hebt, ergens duidelijkheid over wilt of denkt dat er nadelige gevolgen voor u zijn, 
helpen wij u graag verder. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken bij AEL en juridische stappen te ondernemen bij het 
Hooggerechtshof van Engeland en Wales (schriftelijk of in persoon), zoals hieronder beschreven. 

Hoe zal de Voorgestelde Europese Overdracht plaatsvinden?
De Voorgestelde Europese Overdracht zal plaatsvinden door een overdracht van de verzekeringsactiviteiten op grond van 
Deel VII van de Financial Services and Markets Act 2000 (De Engelse Wet van inzake financiële diensten en markten) 
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te combineren met een grensoverschrijdende fusie krachtens de European Cross Border Merger Directive (2017/1132) 
(Richtlijn Europese grensoverschrijdende fusies 2017/1132). In de procedure moet de Voorgestelde Europese Overdracht 
worden goedgekeurd door het Hooggerechtshof van Engeland en Wales (het   Hooggerechtshof) en een onafhankelijke 
expert (de   Onafhankelijke Expert) moet zijn opinie geven over de mogelijke gevolgen van de overdracht voor de 
polishouders. De Onafhankelijke Expert heeft geconcludeerd dat polishouders niet wezenlijk nadelig worden getroffen 
door de Voorgestelde Europese Overdracht. Een samenvatting van het rapport van de Onafhankelijke Expert vindt u in het 
bijgevoegde informatiedocument (het  I nformatiedocument).

U kunt een samenvatting van de voorgestelde overdracht, waarvan de Voorgestelde Europese Overdracht deel uitmaakt (de 
Voorgestelde Overdracht) vinden in het Informatiedocument. Meer informatie vindt u ook in de Veelgestelde Vragen. 
Hier vindt u informatie over waarom AIG de Voorgestelde Overdracht uitvoert, wat de Voorgestelde Overdracht voor u 
betekent als uw polis zowel risico's in het Verenigd Koninkrijk als in Europa dekt en hoe de voorwaarden voor toegang tot de 
Britse Financiële Compensatieregeling (een soort garantieregeling voor verzekeraars) en de Britse Ombudsman Financiële 
Dienstverlening kunnen wijzigen. Als u deze brief ontvangt omdat u een claim hebt ingediend op grond van een polis van 
AEL, dan kunt u deze brief niet opvatten als erkenning van uw claim of van eventuele aansprakelijkheid van AEL (of AIG 
Europe, na de Voorgestelde Overdracht) in verband met die claim. 

Welke beschermingsmaatregelen zijn er voor u opgenomen in de procedure?
Als onderdeel van de Voorgestelde Overdracht wordt er via een grondig "evaluatieproces" toegezien op uw belangen en de 
belangen van al onze polishouders en claimanten. Dit evaluatieproces is ontwikkeld om er zeker van te zijn dat polishouders 
en claimanten passende informatie ontvangen en bezwaar mogen maken bij het Hooggerechtshof. Dit evaluatieproces 
omvat:

• de benoeming van een Onafhankelijke Expert die, voor het Hooggerechtshof, een rapport samenstelt over de 
waarschijnlijke gevolgen van de Voorgestelde Overdracht voor de polishouders en de claimanten;

• de mogelijkheid voor u en andere belanghebbenden om bezwaar te maken of eventuele bezwaren in verband met 
de Voorgestelde Overdracht te uiten, zij het bij het Hooggerechtshof, zij het bij ons, waarna de geuite bezwaren 
zullen worden doorgegeven aan de Prudential Regulation Authority (de PRA) (de toezichthouder die belast is 
met het prudentieel toezicht ), de Financial Conduct Authority, (de FCA), (de toezichthouder die belast is met het 
gedragstoezicht), de Onafhankelijke Expert en het Hooggerechtshof;

• nauw overleg met de PRA en de FCA, die ook een rapport over de Voorgestelde Overdracht aan het Hooggerechtshof 
zullen verstrekken; en

• de goedkeuring van de Voorgestelde Overdracht door het Hooggerechtshof.

Het Hooggerechtshof zal de Voorgestelde Overdracht alleen goedkeuren als hij deze in alle omstandigheden passend vindt. 
Als de Voorgestelde Overdracht door het Hooggerechtshof wordt goedgekeurd, zal de overdracht naar verwachting op 1 
december 2018 zijn afgerond en zal uw polis en/of claim per die datum aan AIG Europe zijn overgedragen. 

Wat moet u nu doen?
Bijgesloten vindt u een Informatiedocument met aanvullende informatie over de Voorgestelde Overdracht en Veelgestelde 
Vragen. Wij raden u aan dit zorgvuldig te lezen. Het Informatiedocument bevat:

• een samenvatting van de Voorgestelde Overdracht;
• een samenvatting van het rapport van de Onafhankelijke Expert; en
• de formele aankondiging van de Voorgestelde Overdracht en aanvullende informatie over de hoorzitting bij het 

Hooggerechtshof.

Als u geen bezwaren hebt tegen de Voorgestelde Overdracht, of als u hiertegen geen bezwaar wilt 
maken, dan hoeft u niets te doen. 

Als u echter bezwaren hebt tegen de Voorgestelde Overdracht of tegen de gevolgen die dit voor u zou kunnen hebben, 
dan hebt u het recht om schriftelijk bezwaar in te dienen bij het Hooggerechtshof of om tijdens de hoorzitting bij het 
Hooggerechtshof te worden gehoord (in persoon of via een juridisch vertegenwoordiger). De hoorzitting van het 
Hooggerechtshof is gepland op 18 oktober 2018 in het Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter 
Lane, London EC4A 1NL. U kunt ons deze bezwaren ook schriftelijk of telefonisch kenbaar maken. Dan maken wij een 
aantekening daarvan en geven wij deze door aan de PRA, de FCA, de Onafhankelijke Expert en het Hooggerechtshof. 
Onderstaand vindt u de details over de wijze waarop u contact met ons kunt opnemen. 

Als u anderen kent die een belang hebben in en/of het recht hebben op uitkeringen op grond van uw polis, zoals een 
verzekerde, begunstigde of claimant, zorg er dan voor dat zij ook de mogelijkheid krijgen om deze brief en de bijlagen te 
lezen. Ook kunt u ons hun contactgegevens sturen, zodat wij contact met hen kunnen opnemen.

Aanvullende informatie
Als u aanvullende informatie of exemplaren van de gratis documenten over de Voorgestelde Overdracht wilt, of andere 
vragen hebt met betrekking tot de Voorgestelde Overdracht, neem dan contact op met AEL via het telefoonnummer dat 
speciaal hiervoor wordt aangehouden: 00800 244 244 29, of via e-mail op aigbrexit@aig.com, of schriftelijk aan 
AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB. De telefoonlijn is van maandag tot vrijdag bereikbaar tussen 



9.00 en 17.00 uur (m.u.v. feestdagen). Ook kunnen exemplaren van alle documenten met betrekking tot de Voorgestelde 
Overdracht, inclusief de volledige voorwaarden van de Voorgestelde Overdracht en het rapport van de Onafhankelijke 
Expert, worden gedownload van onze voor de Voorgestelde Overdracht ingerichte website op www.aig.com/brexit (de     
Website). De informatie op de Website is ook in andere talen beschikbaar. Er zullen regelmatig updates met betrekking tot 
de Voorgestelde Overdracht op de Website worden geplaatst, met inbegrip van eventuele wijzigingen van de datum van de 
hoorzitting van het Hooggerechtshof. Als u informatie waarnaar in deze brief wordt verwezen in een groter lettertype of in 
Braille wilt, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hierboven.  

Als uw vraag of bezwaar niet te maken heeft met de Voorgestelde Overdracht, maar met reguliere zaken met betrekking tot 
een polis, zoals een claim, verlenging of het beheer van de polis, gebruik dan uw gebruikelijke AIG-contactgegevens. 

De overdracht van uw polis en/of claim betekent dat het AIG-groepsbedrijf dat voor wat betreft de verwerking van 
persoonsgegevens met betrekking tot uw polis en/of claim als verwerkingsverantwoordelijke heeft te gelden, zal wijzigen 
van AEL in AIG Europe. Het gebruik van persoonsgegevens door ons zal voor het overige ongewijzigd blijven en wij zullen 
persoonsgegevens blijven beschermen zoals voorheen. U vindt meer informatie over hoe de AIG Groep persoonsgegevens 
gebruikt op onze website: www.aig.com/globalprivacy.

Let op: als u meer dan één polis bij AEL hebt of uw polis zowel risico's in het Verenigd Koninkrijk als in Europa dekt, is het 
mogelijk dat u meer dan één brief en informatiedocument ontvangt. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 

 
 
Chris Newby 
Chief Operations Officer  
voor en namens AIG Europe Limited
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