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DEEL A - VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN ONZE ONDERNEMING

1. Welke wijzigingen worden doorgevoerd in de onderneming van AIG?
Uw polis is momenteel afgegeven door AIG Europe Limited (AEL), een verzekeringsmaatschappij met rechtspersoonlijkheid 
opgericht in het Verenigd Koninkrijk (UK). AEL heeft een vergunning van de Prudential Regulation Authority (de 
PRA) en staat onder toezicht van de PRA en de Financial Conduct Authority (de FCA). Wij doen het voorstel om alle 
verzekeringsactiviteiten van AEL over te dragen, inclusief uw polis, naar twee verzekeringsmaatschappijen (met een 
nieuwe vergunning) binnen de AIG Groep (de Voorgestelde Overdracht). Deze twee verzekeringsmaatschappijen 
zijn American International Group UK Limited (AIG UK) en AIG Europe SA (AIG Europe). Zie vragen 9 en 10 voor meer 
informatie over welke van deze verzekeringsmaatschappijen uw polis overneemt.

2. Waarom onderneemt AIG de Voorgestelde Overdracht?
De Voorgestelde Overdracht maakt deel uit van de reorganisatie die AIG uitvoert als antwoord op de beslissing van het 
Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie (EU) te verlaten (ook wel ‘Brexit’ genoemd). Het Brexit-proces heeft als gevolg 
dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 de EU verlaat. Wij voeren de Voorgestelde Overdracht uit als onderdeel van 
een grotere reorganisatie om, na Brexit, te verzekeren dat we onze bestaande polishouders van dienst kunnen blijven en in 
Europa nieuwe polissen kunnen blijven sluiten.

3. Hoe wordt de Voorgestelde Overdracht uitgevoerd?
De Voorgestelde Overdracht wordt uitgevoerd door middel van een gecombineerde overdracht op grond van Deel VII van 
de Financial Services and Markets Act 2000 (de FSMA) en een grensoverschrijdende fusie op grond van de Europese 
Grensoverschrijdende Fusierichtlijn (de Fusie). Zie vragen 5, 6, 7 en 8 voor meer informatie over de juridische procedure 
en de gevolgen van de Voorgestelde Overdracht en de Fusie.

4. Moet ik iets doen?
Lees de informatie in dit document en het informatiedocument (Informatiedocument) zorgvuldig door voor een 
duidelijk beeld over de gevolgen van de Voorgestelde Overdracht. Tenzij u bedenkingen of vragen hebt over de 
voorstellen, verduidelijking wilt of denkt dat u negatieve gevolgen zult ondervinden, hoeft u echter met betrekking tot de 
Voorgestelde Overdracht geen stappen te ondernemen. Zie vragen 26 en 40 voor meer informatie over hoe u juridische 
stappen kunt ondernemen, bezwaar kunt maken of vragen kunt stellen met betrekking tot de Voorgestelde Overdracht.

5. Wat is een overdracht van verzekeringsactiviteiten?
Een overdracht van verzekeringsactiviteiten (ook wel ‘Deel VII-overdracht’ genoemd) is een overdracht van 
verzekeringsactiviteiten op grond van Deel VII van de FSMA, de Engelse wet op het financieel toezicht. Het is een 
procedure waarbij de passiva van één verzekeraar en de bijbehorende activa worden overgedragen aan een andere 
verzekeraar. De procedure die moet worden gevolgd is aan regels gebonden om polishouders te beschermen. Om de 
overdracht te kunnen uitvoeren, moet de Voorgestelde Overdracht worden goedgekeurd door het Hooggerechtshof 
van Engeland en Wales (het Hooggerechtshof). Bij het beoordelen van de Voorgestelde Overdracht, houdt het 
Hooggerechtshof rekening met de standpunten van de PRA, de FCA en de Onafhankelijke Expert, en eventuele bezwaren 
van betrokken partijen, zoals polishouders en herverzekeraars.

6. Wat is een grensoverschrijdende fusie?
Een grensoverschrijdende fusie is de fusie of het 'samengaan' van twee of meer rechtspersonen die zijn gevestigd in twee of 
meer verschillende lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER-staten), waardoor de passiva en activa van de 
‘verdwijnende’ vennootschap (in dit geval AEL) van rechtswege de passiva en activa van de 'verkrijgende' vennootschap 
(in dit geval AIG Europe) worden en de verdwijnende vennootschap (AEL) van rechtswege ophoudt te bestaan. 

7. Wat is de juridische procedure voor het uitvoeren van de Voorgestelde Overdracht en de Fusie?
De Voorgestelde Overdracht en Fusie bestaan uit een aantal stappen. Die kunnen in grote lijnen als volgt worden 
samengevat: 

• Stap 1 (Britse Overdracht): Alle verzekeringsactiviteiten van AEL gerelateerd aan het Verenigd Koninkrijk 
worden overgedragen aan AIG UK, overeenkomstig een overdracht van verzekeringsactiviteiten op grond van Deel 
VII van de FSMA.

• Stap 2 (Europese Overdracht): Alle verzekeringsactiviteiten van AEL die gerelateerd zijn aan Europa worden 
overgedragen aan AIG Europe, overeenkomstig een overdracht van verzekeringsactiviteiten op grond van Deel VII 
van de FSMA.

• Stap 3 (Ontbinding): Na afronding van de Europese Overdracht is AIG Europe de rechtsopvolger van AEL en 
wordt AEL van rechtswege ontbonden.
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De Voorgestelde Overdracht is afhankelijk van de Fusie en vice versa. Daarom vindt de Voorgestelde Overdracht alleen 
plaats als de Fusie wordt goedgekeurd en vindt de Fusie alleen plaats als de Voorgestelde Overdracht wordt goedgekeurd. 

Zoals uiteengezet in vraag 5 hierboven en nader beschreven in deel C hieronder, gaan de Voorgestelde Overdracht en 
de Fusie via een Britse gerechtelijke procedure en het vereiste om polishouders en andere belanghebbenden te informeren 
over de overdracht, zodat ze kunnen worden gehoord tijdens de laatste hoorzitting van het Hooggerechtshof.

Na goedkeuring door het Hooggerechtshof, worden zowel de Voorgestelde Overdracht als de Fusie naar verwachting op 
1 december 2018 (de  Datum van Afronding) afgerond.

Omdat de Fusie een fusie is tussen AEL en AIG Europe, is het, om de verzekeringsactiviteiten van AEL in het Verenigd 
Koninkrijk te kunnen overdragen aan AIG UK, noodzakelijk dat de Britse Overdracht plaatsvindt vóór de Fusie. 
AEL kan haar Europese verzekeringsactiviteiten overdragen aan AIG Europe overeenkomstig een overdracht van 
verzekeringsactiviteiten op grond van Deel VII van de FSMA, zonder de Fusie uit te voeren; dit zou de noodzaak voor 
de Britse overdracht wegnemen. Een Fusie heeft echter bepaalde structurele voordelen voor de AIG Groep, waarvan het 
wenst te profiteren.

8. Wat zijn de gevolgen van de Voorgestelde Overdracht?
Een samenvatting van de belangrijkste punten van de Voorgestelde Overdracht is uiteengezet in het Informatiedocument. 
In grote lijnen heeft de Voorgestelde Overdracht als gevolg dat AEL’s rechten en verplichtingen op grond van de over te 
dragen polissen ongewijzigd overgaan op AIG UK of AIG Europe. Al uw rechten en verplichtingen jegens de verzekeraar 
op grond van dergelijke polissen blijven ongewijzigd, maar na de Voorgestelde Overdracht zijn deze in plaats daarvan 
afdwingbaar jegens of verschuldigd aan AIG UK of AIG Europe. Dit betekent dat: 

• behalve met betrekking tot uw rechten om een beroep te doen op de Financial Services Compensation Scheme 
en de mogelijkheid om klachten en geschillen voor te leggen aan de Financial Ombudsman Service, wat voor 
sommige houders van Europese Polissen zal wijzigen (zie vragen 9, 10 en 19 tot 21 hieronder voor meer informatie), 
behoudt u ten aanzien van uw polis dezelfde rechten, voordelen en verplichtingen op grond van dezelfde algemene 
voorwaarden, behalve dat AIG UK (voor activiteiten in het Verenigd Koninkrijk) en AIG Europe (voor activiteiten in 
Europa) AEL vervangen als respectieve verzekeraar. De algemene voorwaarden van uw polis zijn verder niet aan 
wijziging onderhevig;

• elke gerechtelijke procedure (hetzij actueel, toekomstig, op handen zijnd, dreigend of anderszins) waarbij AEL 
betrokken is, wordt begonnen of voortgezet door of jegens AIG UK (voor activiteiten in het Verenigd Koninkrijk) of 
AIG Europe (voor activiteiten in Europa) in plaats van AEL, en AIG UK of AIG Europe (naar gelang van toepassing) 
heeft het recht op alle weren, vorderingen, tegeneisen (eisen in reconventie) en rechten van verrekening die AEL zou 
hebben gehad; en

• ieder vonnis, beschikking of uitspraak waaraan niet volledig is voldaan voor de Datum van Afronding, kan niet 
langer worden afgedwongen door of uitgevoerd jegens AEL, maar moet worden afgedwongen door of uitgevoerd 
jegens:

 o AIG UK, indien gerelateerd aan activiteiten in het Verenigd Koninkrijk; en
 o AIG Europe, indien gerelateerd aan activiteiten in Europa. 

Zie vragen 9 en 10 hieronder voor meer informatie over welke van deze verzekeringsmaatschappijen uw polis overneemt.

9. Hoe weet ik waar mijn polis naar toe wordt toe overgedragen op de Datum van Afronding?
Als uw polis over het algemeen risico’s dekt in het Verenigd Koninkrijk en/of niet-EER-landen en niet werd afgegeven 
door een Europees bijkantoor van AEL, wordt u beschouwd als een Britse polishouder en wordt uw polis overgedragen 
aan AIG UK (Britse Polis). Alle andere polissen worden beschouwd als Europese polissen en worden overgedragen 
aan AIG Europe (Europese Polis). Als uw polis risico’s in zowel het Verenigd Koninkrijk als Europa dekt en niet werd 
afgegeven door een Europees bijkantoor van AEL, dan bent u een polishouder van zowel AIG UK als AIG Europe 
(Gedeelde Polis). Om te verduidelijken aan welke verzekeringsmaatschappij uw polis op de Datum van Afronding wordt 
overgedragen (en om de ‘risicolocatie van uw polis' te helpen bepalen), hebben we een flowchart voor polishouders 
opgesteld, die u kunt vinden in Bijlage 1. Als u vragen hebt over hoe u polis wordt behandeld, kunt u contact met ons 
opnemen via de telefoonlijn die speciaal hiervoor wordt aangehouden, ons schrijven of ons e-mailen via de gegevens in 
vraag 40 hieronder.

10. Wat als mijn polis risico’s in zowel het Verenigd Koninkrijk als Europa dekt?
Zoals uitgelegd in vraag 9, als uw polis risico’s in zowel het Verenigd Koninkrijk als Europa en niet werd afgegeven door 
een Europees bijkantoor van AEL, wordt uw polis verdeeld tussen AIG UK en AIG Europe en bent u polishouder bij beide 
verzekeringsmaatschappijen. 
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Een Gedeelde Polis heeft geen gevolgen voor de algemene voorwaarden van uw bestaande polis die in hun geheel 
(samengevoegd / “in the aggregate”) van toepassing zijn ten aanzien van zowel AIG Europe als AIG UK. Dit betekent 
dat, behalve ten aanzien van uw rechten om een beroep te doen op de Financial Services Compensation Scheme en de 
mogelijkheid om geschillen en klachten voor te leggen aan de Financial Ombudsman Service, wat zal wijzigen voor wat 
betreft het Europese deel van uw Gedeelde Polis (zie vragen 19 tot 21 hieronder voor meer informatie), u, ten aanzien van 
uw polis, dezelfde rechten, voordelen en verplichtingen behoudt op grond van dezelfde algemene voorwaarden (inclusief 
alle toepasselijke polislimieten) zoals voorheen. De enige wijziging in uw polisvoorwaarden is dat AEL wordt vervangen 
door AIG UK en AIG Europe als verzekeraars (voor de risico’s in respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en Europa).

11. Waar is AIG UK gevestigd?
AIG UK is een rechtspersoon opgericht in het Verenigd Koninkrijk en gevestigd in The AIG Building, 58 Fenchurch Street, 
Londen (hetzelfde hoofdkantoor in Londen als dat van AEL). AIG krijgt een vergunning van de PRA en staan onder toezicht 
van de PRA en FCA. AIG UK behoort tot de AIG Groep en zal de nieuwe verzekeringsmaatschappij van de AIG Groep in 
het Verenigd Koninkrijk zijn en zal in het Verenigd Koninkrijk verzekeringsproducten en -oplossingen aanbieden, zoals AEL 
voorheen. Dezelfde teams blijven net als nu op deskundige wijze verzekeringen afsluiten en claims afhandelen en onze 
contactgegevens blijven onveranderd. 

12. Waar is AIG Europe gevestigd?
AIG Europe is een rechtspersoon opgericht in Luxemburg en gevestigd (en haar hoofdkantoor hebbend) in Luxemburg-
stad, aan de 10b Rue des Merovingiens, Bertrange, L-8070 Luxemburg. AIG Europe heeft een vergunning van de 
Minister van Financiën van Luxemburg en staat onder het toezicht van het Commissariat aux Assurances (het CAA). AIG 
Europe behoort tot de AIG Groep en zal de nieuwe verzekeringsmaatschappij van de AIG Groep in Europa zijn en zal in 
continentaal Europa verzekeringsproducten en -oplossingen aanbieden, zoals AEL dat voorheen deed. Dezelfde teams 
blijven net als nu op deskundige wijze verzekeringen afsluiten en claims afhandelen en onze contactgegevens blijven 
onveranderd.

13. Waarom heeft AIG Luxemburg gekozen als nieuw Europees hoofdkantoor?
AIG’s beslissing om haar nieuwe Europese hoofdkantoor te vestigen in Luxemburg werd, na een grondige evaluatie van 
mogelijke locaties, om meerdere redenen genomen. De meeste polissen die door AIG Europe zullen worden afgegeven, 
hebben betrekking op risico's in continentaal Europa; de geografische locatie van Luxemburg bevindt zich midden in 
deze Europese markt. Luxemburg is een kernlid van de Europese Unie, heeft een stabiele economie, een ervaren en 
gerespecteerde toezichthouder voor wat betreft de verzekeringssector en is een centrum van financiële diensten in het 
algemeen. Net zoals bij AEL nu, valt AIG Europe onder het regime van Solvency II, zoals geïmplementeerd in Luxemburg, 
dat polishouders een hoge mate van bescherming biedt.

14. Ik woon niet in het Verenigd Koninkrijk – heeft de Voorgestelde Overdracht gevolgen voor mij?
Ja. De Voorgestelde Overdracht heeft betrekking op alle polissen van AEL (inclusief zijn polissen in het Verenigd Koninkrijk, 
de EER en de rest van de wereld). Als het Hooggerechtshof de Voorgestelde Overdracht goedkeurt, bindt deze beslissing 
alle polishouders volgens het Engelse recht en worden deze in alle andere EER-rechtsgebieden erkend.

DEEL B - WELKE WAARBORGEN ZIJN INGEBOUWD IN DE PROCEDURE 
VOOR DE VOORGESTELDE OVERDRACHT?

15. Welke waarborgen zijn er ingebouwd in de procedure voor de Voorgestelde Overdracht?
Het wettelijke en toezichtrechtelijke kader met betrekking tot de Voorgestelde Overdracht wil zeker stellen dat, onder 
andere, de belangen van polishouders worden gewaarborgd en polishouders van AEL geen materiële negatieve gevolgen 
ondervinden. Als onderdeel van de Voorgestelde Overdracht wordt er op uw belangen, en de belangen van al onze 
polishouders, toegezien via een grondig 'evaluatieproces', met onder meer: 

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

• de mogelijkheid voor u en andere polishouders en belanghebbenden om bezwaar te maken of eventuele bezwaren 
in verband met de Voorgestelde Overdracht kenbaar te maken, zij het bij het Hooggerechtshof, zij het bij ons, 
waarna de geuite bezwaren zullen worden gecommuniceerd aan de PRA, de FCA, de Onafhankelijke Expert en het 
Hooggerechtshof; 

• overleg met de PRA en de FCA, die ook een rapport over de Voorgestelde Overdracht aan het Hooggerechtshof 
zullen verstrekken; 
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• 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. Het Hooggerechtshof houdt rekening met de opinie van de Onafhankelijke Expert, bedenkingen die kenbaar zijn 
gemaakt of bezwaren die zijn ingediend door polishouders voor wie de Voorgestelde Overdracht gevolgen heeft, en het 
oordeel van de PRA en FCA. 

De relevante nationale toezichthouders op verzekeringsondernemingen in EER-landen waar AEL polissen heeft afgegeven, 
worden, als onderdeel van het wettelijk en toezichtrechtelijk goedkeuringsproces, geïnformeerd over de Voorgestelde 
Overdracht.

16. Wat is een Onafhankelijke Expert, wie is hij en wat is zijn rol?
De Onafhankelijke Expert is een actuaris die een rapport opstelt voor het Hooggerechtshof over de waarschijnlijke 
gevolgen van de Voorgestelde Overdracht voor polishouders. De Onafhankelijke Expert moet onafhankelijk zijn van AEL, 
AIG UK en AIG Europe, alsmede van de PRA en de FCA. 

Steve Mathews van Willis Towers Watson, lid van het Institute and Faculty of Actuaries, is benoemd als de Onafhankelijke 
Expert voor de Voorgestelde Overdracht. Zijn benoeming is goedgekeurd door de PRA in overleg met de FCA.
 
De Onafhankelijke Expert beoordeelt de voorwaarden van de Voorgestelde Overdracht. Zijn rapport is onpartijdig en 
gebaseerd op een grondige beoordeling van de voorstellen en de activiteiten van AEL, AIG UK en AIG Europe.

17. Wat staat er in het rapport van de Onafhankelijke Expert?
Een samenvatting van het rapport van de Onafhankelijke Expert is opgenomen in het Informatiedocument. De 
Onafhankelijke Expert heeft geconcludeerd dat: 

• polishouders geen materiële negatieve gevolgen ondervinden van de Voorgestelde Overdracht; en
• de Voorgestelde Overdracht geen aanzienlijke gevolgen heeft voor de bescherming van de contractuele rechten van 

polishouders en de dienstverlening aan polishouders. 

De Onafhankelijke Expert heeft in sectie 10 van zijn rapport ook rekening gehouden met de wijziging van het 
toezichtrechtelijk regime dat op de verzekeraar van toepassing is en is tot de conclusie gekomen dat polishouders er naar 
zijn mening geen wezenlijke nadelige invloed van zullen ondervinden. Wij hebben dit ook in aanmerking genomen en zijn 
het met de conclusie van de Onafhankelijke Expert eens.

Zie vraag 40 voor informatie over hoe u een kopie van het volledige Rapport van de Onafhankelijke Expert kunt krijgen.

18. Wat worden de solvabiliteits- en kapitaaleisen van AIG UK en AIG Europe?
De Europese Unie (EU) heeft solvabiliteitseisen voor verzekeringsmaatschappijen ontwikkeld, bekend als ‘Solvency II’, die 
zijn bedoeld om verzekeringstoezichtswetgeving in de EU te harmoniseren en de bescherming van cliënten te verbeteren. 
De richtlijn werd op 1 januari 2016 geïmplementeerd en geldt voor alle verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen 
die zijn gevestigd in de EU. De richtlijn geldt daarom momenteel voor AEL en zal onmiddellijk na de Voorgestelde 
Overdracht gelden voor AIG Europe en AIG UK. Na Brexit zou het Verenigd Koninkrijk een ander solvabiliteitsregime 
kunnen invoeren, die dan gelden voor AIG UK. Op dit moment is er echter nog geen informatie beschikbaar die aangeeft 
dat het Verenigd Koninkrijk een ander solvabiliteitsregime dan het bestaande Solvency II wil invoeren.

19. Wat is de Financial Services Compensation Scheme (FSCS) en heeft de Voorgestelde Overdracht 
gevolgen voor mijn recht om een beroep te doen op de FSCS?
De FSCS is een Britse overheidsregeling die wordt gefinancierd door de financiële sector in het Verenigd Koninkrijk en die 
een financiële vergoeding biedt aan daarvoor in aanmerking komende polishouders indien er sprake is van insolventie 
van een verzekeringsmaatschappij die een vergunning heeft van de PRA of de FCA. AEL-polishouders die voldoen aan de 
criteria van de toepasselijke regels, kunnen momenteel een beroep doen op de FSCS.

De Voorgestelde Overdracht kan betekenen dat u uw bescherming op grond van de FSCS verliest met betrekking tot 
uw bestaande polis. Dit hangt ervan af of uw polis een Britse Polis, een Europese Polis of een Gedeelde Polis is, zoals 
hieronder uitgelegd: 

• Als u een Britse Polis hebt (die wordt overgedragen aan AIG UK), blijft de FSCS ook na de Voorgestelde Overdracht 
claims op grond van uw polis dekken. 

• Als u een Europese Polis hebt (die wordt overgedragen aan AIG Europe), blijft de FSCS claims op grond uw polis 
dekken die dateren van vóór de datum van de Voorgestelde Overdracht, maar de FSCS dekt geen claims die 
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dateren van na de datum van de Voorgestelde Overdracht. Zie vraag 20 voor meer informatie over de gevolgen van 
het verlies van FSCS-bescherming.

• Als u een Gedeelde Polis hebt, blijft de FSCS claims dekken voor dat deel van uw polis dat na de datum van de 
Voorgestelde Overdracht is overgedragen aan AIG UK. De FSCS dekt geen claims op grond van het Europese deel 
van uw polis die dateren van na de datum van de Voorgestelde Overdracht. Zie vraag 20 voor meer informatie over 
de gevolgen van het verlies van FSCS-bescherming.  

Zie voor meer informatie over compensatieregelingen het rapport van de Onafhankelijke Expert (zie vraag 40 voor hoe u 
een kopie van het rapport van de Onafhankelijke Expert kunt krijgen). 

20. Welke gevolgen heeft het verlies van FSCS-bescherming voor polishouders met Europese Polissen?
De FSCS (zoals beschreven in vraag 19) biedt een financiële vergoeding voor in aanmerking komende polishouders indien 
er sprake is van insolventie van een Britse verzekeringsmaatschappij. Luxemburg, waar AIG Europe als rechtspersoon is 
opgericht, heeft geen gelijkwaardige wettelijke compensatieregeling, maar heeft echter wel andere regels (gebaseerd 
op vergelijkbare beginselen als die van het Verenigd Koninkrijk) om polishouders te beschermen indien er sprake is van 
insolventie van een verzekeringsmaatschappij in Luxemburg. Deze regels zijn bedoeld om de noodzaak te beperken dat 
polishouders moeten worden gecompenseerd door een regeling zoals de FSCS, maar bieden niet dezelfde bescherming 
als de FSCS. Bovendien zouden polishouders met Europese Polissen die werden afgegeven door bijkantoren in sommige 
Europese landen, toegang kunnen hebben tot de nationale compensatieregeling van dat land.

De Onafhankelijke Expert heeft geconcludeerd dat polishouders met Europese Polissen geen materiële negatieve gevolgen 
zullen ondervinden van de Voorgestelde Overdracht, ondanks het verlies van FSCS-bescherming. Bovendien heeft de 
Onafhankelijke Expert in zijn rapport opgemerkt dat de mogelijkheid van insolventie van AIG Europe na de Voorgestelde 
Overdracht gering is. Zie voor meer informatie over de bescherming van polishouders na de Voorgestelde Overdracht, 
inclusief overweging van alternatieve structuren voor de Voorgestelde Overdracht, het rapport van de Onafhankelijke 
Expert. 

21. Wat is de Financial Ombudsman Service (de UK Ombudsman) en heeft de Voorgestelde  
Overdracht gevolgen voor mijn recht om geschillen of klachten voor te leggen aan de UK 
Ombudsman?
De UK Ombudsman biedt natuurlijke personen een kosteloze, onafhankelijke dienst voor het oplossen van geschillen met 
of klachten over verzekeraars die polissen afgeven of beheren in het Verenigd Koninkrijk. AEL-polishouders die voldoen 
aan de criteria van de toepasselijke regels, kunnen momenteel geschillen of klachten voorleggen aan de UK Ombudsman. 
De UK Ombudsman kan beslissingen nemen die bindend zijn voor verzekeringsmaatschappijen.

De Voorgestelde Overdracht kan gevolgen hebben voor uw mogelijkheid om geschillen of klachten met betrekking tot uw 
bestaande polis, voor te leggen aan de UK Ombudsman. Dit hangt ervan af of uw polis, na de Voorgestelde Overdracht, 
een Britse Polis, een Europese Polis of een Gedeelde Polis is, zoals hieronder uitgelegd: 

• Als u een Britse Polis hebt, kunt u geschillen of klachten met betrekking tot uw polis blijven voorleggen aan de UK 
Ombudsman.

• Als u een Europese Polis hebt, hebt u momenteel alleen toegang tot de UK Ombudsman als uw polis op een 
grensoverschrijdende basis (dat wil zeggen: op basis van vrijheid van dienstverlening) is afgegeven door AIG in het 
Verenigd Koninkrijk aan een polishouder gevestigd in de rest van de EER of door AIG in de EER aan een polishouder 
gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Als u polishouder in het Verenigd Koninkrijk bent en uw polis is afgegeven door 
een Europees bijkantoor van AEL op grond van vrijheid van dienstverlening, behoudt u na de overdracht toegang 
tot de UK Ombudsman voor uw bestaande polis/polissen. Dergelijke polishouders krijgen ook gratis toegang tot 
de nationale ombudsman van Luxemburg (National Consumer Ombudsman Service of Luxembourg, NCOSL), de 
“Luxembourg Insurance Mediator” (LIM) en de verzekeringstoezichthouder van Luxemburg, het CAA, dat onder 
andere als doel heeft om klachten van polishouders en andere belanghebbenden te behandelen en te onderzoeken 
(de NCOSL, LIM en CAA vormen samen de Lux Ombudsmanregeling). Hoewel de Lux Ombudsmanregeling 
anders werkt dan de UK Ombudsman (op grond van de Lux Ombudsmanregeling kunnen bijvoorbeeld geen 
beslissingen worden genomen die bindend zijn voor de verzekeraar), zijn beide ontworpen om klachten van 
polishouders te behandelen en op te lossen. Als u bovendien een Europese Polis hebt, heeft de Voorgestelde 
Overdracht geen gevolgen voor uw recht om uw geschillen en klachten voor te leggen aan een bestaande 
ombudsmandienst in het land waar u woonachtig bent. De Onafhankelijke Expert heeft, onder andere, dit punt 
overwogen en geconcludeerd dat polishouders met Europese Polissen geen aanzienlijke negatieve gevolgen zullen 
ondervinden van de Voorgestelde Overdracht.

• Als u een Europese Polis hebt die op basis van vrijheid van dienstverlening werd afgegeven door het Verenigd 
Koninkrijk naar de EER, hoewel uw polis wordt overgedragen aan AIG Europe, blijft u toegang hebben tot de 
UK Ombudsman met betrekking tot activiteiten uitgevoerd vanuit (of nalatigheden in) het Verenigd Koninkrijk 
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voorafgaand aan de overdracht, met betrekking tot uw polis. Als uw polis na de overdracht wordt beheerd door 
AIG Europe in de EER, dan zult u voor dat beheer geen toegang hebben tot de UK Ombudsman, hoewel u in plaats 
daarvan gratis toegang krijgt tot de NCOSL en de LIM, en de bestaande toegang tot de desbetreffende nationale 
diensten voor het oplossen van klachten in alle overige EER-landen blijft ongewijzigd.

• Als u een Gedeelde Polis hebt, kunt u uw klachten en geschillen met betrekking tot het deel van uw polis dat ziet op 
Verenigd Koninkrijk blijven voorleggen aan de UK Ombudsman. Met betrekking tot het Europese deel van de polis, 
kunt u zowel uw geschillen en klachten voorleggen aan de UK Ombudsman (voor zover die geschillen en klachten 
zien op activiteiten die met betrekking tot die polis worden uitgevoerd vanuit het Verenigd Koninkrijk) als een beroep 
doen op de Lux Ombudsmanregeling.

Zie voor meer informatie over ombudsmandiensten het rapport van de Onafhankelijke Expert (zie vraag 40 voor hoe u 
een kopie van het rapport van de Onafhankelijke Expert kunt krijgen).

22. Beoordelen de FCA en de PRA de Voorgestelde Overdracht?
Ja. Zowel de PRA als de FCA hebben het recht om schriftelijk en mondeling bezwaar aan te tekenen bij het 
Hooggerechtshof, waarbij ze het Hooggerechtshof ook kunnen voorzien van rapporten met daarin hun oordeel over 
de Voorgestelde Overdracht, waarmee het Hooggerechtshof rekening houdt bij de beslissing of de voorwaarden van 
de Voorgestelde Overdracht rechtvaardig zijn en of de belangen van polishouders zijn gewaarborgd. De beoordeling 
door de FCA en de PRA mag niet als vervanging dienen voor de individuele overweging door klanten over de gevolgen 
die de voorgestelde overdracht voor hen kan hebben. De definitieve beslissing over het doorgaan van de Voorgestelde 
Overdracht ligt bij het Hooggerechtshof. 

DEEL C - DE PROCEDURE TOT GOEDKEURING

23. Wanneer en waar overweegt het Hooggerechtshof de Voorgestelde Overdracht?
De hoorzitting van het Hooggerechtshof om zich over de Voorgestelde Overdracht te beraden en om, indien deze in alle 
omstandigheden geschikt wordt gevonden, deze goed te keuren is gepland op 18 oktober 2018 in Londen. De hoorzitting 
van het Hooggerechtshof vindt plaats in Rolls Building, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londen, EC4A 1NL. Zie onze website 
op www.aig.com/brexit (de Website) voor mogelijke wijzigingen van de datum van de hoorzitting, als u de hoorzitting 
wenst bij te wonen. Bezoek de Website regelmatig voor eventuele updates.

24. Wat gebeurt er tijdens de hoorzitting bij het Hooggerechtshof?
Het Hooggerechtshof overweegt of hij de Voorgestelde Overdracht zal goedkeuren. Juridische vertegenwoordigers 
van AEL lichten de voorstellen toe, de kennisgevingen die zijn gedaan, en de reacties die van polishouders en andere 
belanghebbenden zijn ontvangen. 

Vóór het Hooggerechtshof beslist of de Voorgestelde Overdracht wordt goedgekeurd, worden de standpunten van de 
Onafhankelijke Expert, de PRA, de FCA en de reacties die van polishouders en andere belanghebbenden zijn ontvangen, 
in overweging genomen. Bij het beslissen overweegt het Hooggerechtshof of de Voorgestelde Overdracht aanzienlijke 
negatieve gevolgen heeft voor de polishouders. Het Hooggerechtshof zal de opinie van de Onafhankelijke Expert en de 
standpunten van de PRA en de FCA als leidraad nemen. 

Het Hooggerechtshof zal samen met de Voorgestelde Overdracht ook de Fusie in haar overwegingen meenemen. De 
Fusie omvat, los van de Deel VII-procedure, aparte juridische formaliteiten. Als het Hooggerechtshof van oordeel is dat de 
fuserende partijen (AEL en AIG Europe) aan deze formaliteiten hebben voldaan, geeft het Hooggerechtshof een certificaat 
uit om dit te bevestigen. Na ontvangst van dit certificaat kunnen de partijen op grond van het Luxemburgs recht een 
aanvraag indienen om de Fusie af te ronden. Zowel de Fusie als de Voorgestelde Overdracht worden naar verwachting 
afgerond op 1 december 2018.

25. Mag ik stemmen over de Voorgestelde Overdracht?
Er is geen stemprocedure met betrekking tot een overdracht van verzekeringsactiviteiten en u hoeft geen stappen te 
ondernemen met betrekking tot de Voorgestelde Overdracht. Als de Voorgestelde Overdracht wordt goedgekeurd door 
het Hooggerechtshof, worden alle getroffen polissen automatisch overgedragen aan AIG UK en/of AIG Europe. U hebt 
echter wel het recht om bezwaar te maken tegen de Voorgestelde Overdracht en om uw bezwaar te laten horen door het 
Hooggerechtshof. Zie vraag 26 voor meer informatie over wat u moet doen als u bezwaar wilt maken.
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26. Hoe kan ik bezwaar indienen tegen de Voorgestelde Overdracht, bedenkingen kenbaar maken of 
hierover opmerkingen maken?
Als u vragen hebt of vindt dat u negatieve gevolgen ondervindt door de Voorgestelde Overdracht, kunt u contact met 
ons opnemen via de telefoonlijn die hiervoor speciaal wordt aangehouden. Het nummer vindt u in de tabel in Bijlage 2. 
Wij zullen ons uiterste best doen om u te helpen. De telefoonlijn is van maandag tot vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 
17.00 uur (m.u.v. feestdagen). Wij leggen uw bezwaren schriftelijk vast en geven deze door aan de PRA, de FCA, de 
Onafhankelijke Expert en het Hooggerechtshof. U kunt zich ook schriftelijk wenden aan AIG Brexit Team, 58 Fenchurch 
Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk, of een e-mail sturen naar aigbrexit@aig.com.

Ongeacht of u eerst contact met ons opneemt, hebt u het recht om: 

• Schriftelijk bezwaar te maken en/of de hoorzitting van het Hooggerechtshof persoonlijk bij te wonen.
• Een juridische vertegenwoordiger naar de hoorzitting van het Hooggerechtshof te sturen om namens u bezwaar te 

maken. 

Hoewel u geen contact met ons hoeft op te nemen vóór u bovenstaande rechten uitoefent, vragen wij u dat toch te doen 
om ons de kans te geven om eventuele bezwaren direct met u te bespreken. Laat het ons daarom zo snel mogelijk weten 
door een brief te sturen naar bovenstaand adres, of ons te e-mailen op aigbrexit@aig.com, bij voorkeur niet later dan 
5 dagen voor de geplande hoorzitting van het Hooggerechtshof op 18 oktober 2018. Alle bezwaren die wij hebben 
ontvangen, brengen wij onder de aandacht van de PRA, de FCA, de Onafhankelijke Expert en het Hooggerechtshof.

27. Wanneer vindt de Voorgestelde Overdracht plaats en hoe weet ik dat deze heeft plaatsgevonden?
Als de Voorgestelde Overdracht wordt goedgekeurd door het Hooggerechtshof, publiceren we een aankondiging op 
de Website kort na de hoorzitting van het Hooggerechtshof op 18 oktober 2018. Als de Voorgestelde Overdracht wordt 
goedgekeurd door het Hooggerechtshof, wordt deze naar verwachting op 1 december 2018 afgerond. Als het tijdspad 
mocht wijzigen, worden deze wijzigingen gepubliceerd op de Website.
 
Er wordt ook een kennisgeving gepubliceerd in kranten in Europese landen om polishouders te informeren dat de 
Voorgestelde Overdracht is goedgekeurd.

28. Wie betaalt voor de Voorgestelde Overdracht?
Alle kosten in verband met de Voorgestelde Overdracht, inclusief het honorarium van de Onafhankelijke Expert, juridische 
kosten en de kosten van de PRA en FCA, worden gedragen door AEL.

DEEL D - WAT BETEKENT HET VOOR HET BEHEER VAN MIJN POLIS?

29. Heeft de wijziging van verzekeringsmaatschappij gevolgen voor de verlenging van mijn polis of 
de polis die ik nu afsluit?
Als u vóór de Datum van Afronding (naar verwachting 1 december 2018) een nieuwe polis afsluit of uw bestaande polis 
verlengt, wordt de polis nog steeds afgegeven door AEL. Als u uw polis aanhoudt, verlengt of koopt op of na de Datum 
van Afronding, wordt de polis afgegeven door AIG UK en/of AIG Europe, afhankelijk van het feit of u een Britse Polis, 
Europese Polis of Gedeelde Polis hebt (zie vragen 9 en 10 voor meer informatie over of AIG UK en/of AIG Europe uw 
verzekeraar wordt).

30. Leidt de Voorgestelde Overdracht tot wijzigingen van de dekking die ik heb op grond van mijn 
polis?
Nee. De dekking die wij u bieden, wijzigt niet als gevolg van de Voorgestelde Overdracht. De wijziging van 
verzekeringsmaatschappij heeft geen gevolgen voor de huidige dekking die u hebt, of voor uw mogelijkheid om een claim 
in te dienen. Uw huidige polis blijft geldig na de Voorgestelde Overdracht.

31. Gaat u mijn huidige polis opnieuw afgeven? Stuurt u mij een nieuwe polis?
Nee, we brengen geen wijzigingen aan in uw huidige polisdocumenten en geven geen nieuwe polisdocumenten af. U blijft 
verzekerd en hoeft geen stappen te ondernemen. 

32. Is mijn assurantietussenpersoon op de hoogte van deze wijzigingen (indien van toepassing)?
Wij hebben de wijzigingen doorgegeven aan de gevolmachtigde agenten en bemiddelaars waar wij rechtstreeks zaken 
mee doen. Zij zijn erover geïnformeerd dat de Voorgestelde Overdracht geen gevolgen heeft voor de zakelijke relatie met 
hen of met u.  
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33. Moet ik extra premie betalen voor mijn bestaande polis als gevolg van de Voorgestelde 
Overdracht?
Nee. De Voorgestelde Overdracht zelf heeft geen wijzigingen tot gevolg voor de premie die u moet betalen voor uw 
bestaande polis.

34. Ik betaal mijn premies via automatische incasso. Moet ik een nieuw machtigingsformulier 
invullen? 
Als u automatisch betaalt via uw bankrekening, heeft deze wijziging geen gevolgen voor het betalingsschema of 
-procedure en hoeft u geen nieuw machtigingsformulier in te vullen. De enige wijziging die u wellicht zal gaan opvallen, is 
dat wanneer de bedrijfsnaam op het overzicht staat, deze is gewijzigd naar de nieuwe verzekeraar: 

• AIG UK als u een Britse Polis hebt; en
• AIG Europe als u een Europese Polis hebt.

35. Houden dezelfde mensen zich met mijn polis bezig?
Ja, alle contactgegevens en telefoonnummers voor klantenservice blijven hetzelfde.

36. De wijziging van verzekeringsmaatschappij wordt naar verwachting op 1 december 2018 van 
kracht. Wordt dit de (nieuwe) datum waarop mijn polis wordt verlengd?
Nee. De contracts(verval)datum/contractsverlengingsdatum van uw polis blijft dezelfde als voorheen.

37. Heeft de Voorgestelde Overdracht gevolgen voor eventuele claims die ik heb ingediend of in de 
toekomst indien?
Nee. De huidige behandeling van claims of uitbetaling van claims blijft ongewijzigd. Claims moeten worden ingediend 
volgens de voorwaarden van de polis. 

38. Wat als ik een claim heb ingediend op grond van mijn polis die niet is erkend of die onderwerp is 
van een juridisch geschil?
De huidige praktijken blijven ongewijzigd. Claims moeten worden ingediend volgens de voorwaarden van de polis. De 
overdracht heeft voor polishouders geen wijzigingen in de behandeling van claims of uitbetaling van claims tot gevolg.

Eventuele op handen zijnde, actuele of toekomstige gerechtelijke procedures door of jegens AEL worden na de Datum van 
Afronding voortgezet door of jegens AIG UK en/of AIG Europe (zoals van toepassing).

39. Kan de overdracht gevolgen hebben voor de verwerking van informatie met betrekking tot mijn 
contract en/of claim?
De overdracht van uw overeenkomst(en) en/of claim betekent dat het AIG-bedrijf dat het verwerken van informatie met 
betrekking tot deze overeenkomst(en) controleert (vaak aangeduid als de Verwerkingsverantwoordelijke), zal wijzigen van 
AEL in AIG UK en/of AIG Europe. Het gebruik van informatie door ons zal voor het overige ongewijzigd blijven en wij 
zullen het blijven beschermen zoals voorheen. U vindt meer informatie over hoe de AIG Groep persoonsgegevens gebruikt 
op onze website: www.aig.com/globalprivacy.

DEEL E - VERDERE INFORMATIE

40. Waar kan ik terecht voor verdere informatie?
Wij hebben het Informatiedocument gepubliceerd om u te helpen de Voorgestelde Overdracht te begrijpen. U kunt ook 
terecht op de Website voor meer informatie. Hier vindt u de volledige voorwaarden van de Voorgestelde Overdracht en 
het volledige rapport van de Onafhankelijke Expert. 

U kunt ook gratis exemplaren van de documenten met betrekking tot de Voorgestelde Overdracht aanvragen via de 
Website of door contact met ons op te nemen op één van de manieren die hieronder worden beschreven. U kunt contact 
met ons opnemen via de telefoonlijn die hiervoor speciaal wordt aangehouden. Het nummer vindt u in de tabel in Bijlage 
2. U kunt zich ook schriftelijk wenden aan AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, of een e-mail 
sturen naar aigbrexit@aig.com. Wij leggen uw bezwaren schriftelijk vast en geven deze door aan de PRA, de FCA, de 
Onafhankelijke Expert en het Hooggerechtshof. 
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Alle toekomstige updates met betrekking tot de Voorgestelde Overdracht worden gepubliceerd op de Website, inclusief 
eventuele wijziging van de datum van de hoorzitting bij het Hooggerechtshof en een kopie van eventuele extra rapporten 
die worden opgesteld door de Onafhankelijke Expert. Bezoek de Website regelmatig voor eventuele updates.

Wij begrijpen dat u nog vragen of bedenkingen kunt hebben. Onze contactgegevens wijzigen niet als gevolg van 
de Voorgestelde Overdracht, dus kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke AIG-contactpersoon of via uw 
assurantietussenpersoon, indien van toepassing, met vragen met betrekking tot uw bestaande polis.

41. Waarom heb ik meer dan één brief en informatiepakket ontvangen?
Als u meer dan één AEL-polis hebt of uw polis dekt risico’s zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Europa, kan het zijn dat u 
meer dan één informatiepakket hebt ontvangen. Wij verontschuldigen ons voor eventueel ongemak. 

42. Ik heb geen polis meer, dus waarom is dit relevant voor mij?
De voorwaarden van sommige AEL-polissen staan toe dat claims een aantal jaren na beëindiging van de polis kunnen 
worden ingediend. Afhankelijk van de voorwaarden van de polis hebt u mogelijk nog steeds het recht om op grond van 
een dergelijke polis een claim in te dienen. Na de Voorgestelde Overdracht worden dergelijke claims behandeld door AIG 
UK en/of AIG Europe, afhankelijk van of u een Britse Polis, Europese Polis of Gedeelde Polis hebt (zie vragen 9 en 10 
voor meer informatie over of AIG UK en/of AIG Europe uw claims zal behandelen).

43. Wat als ik mijn polis wil opzeggen omdat ik niet akkoord ga met de wijzigingen?
Alle rechten die u momenteel hebt om uw polis op te zeggen, blijven ongewijzigd door de Voorgestelde Overdracht. 
Het kan zijn dat u op grond van de eigen wettelijke bepalingen inzake het financieel toezicht, indien van toepassing, 
gerechtigd bent de polis op te zeggen.

44. Wat als de Voorgestelde Overdracht niet wordt goedgekeurd?
Als de Voorgestelde Overdracht niet wordt goedgekeurd door het Hooggerechtshof, wordt uw polis niet overgedragen op 
grond van de Voorgestelde Overdracht. Als de Voorgestelde Overdracht niet wordt goedgekeurd, publiceren we verdere 
informatie op de Website, dus wij raden aan om deze van tijd tot tijd te bezoeken.

45. Wat doet AIG als er een overgangsregeling voor Brexit komt?
Wij houden de politieke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en nemen deze in overweging als ze meer zekerheid 
bieden over het tijdspad en de structuur voor de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk met Europa. Tot nu toe 
hebben we geen ontwikkelingen gezien die een wijziging van onze reorganisatieplannen en de Voorgestelde Overdracht 
rechtvaardigen. Onze prioriteit is dat wij, na Brexit, onze bestaande polishouders van dienst kunnen blijven en in Europa 
nieuwe polissen kunnen afsluiten.

46. Waarom vindt de Brexit-reorganisatie bij AIG op deze manier plaats? 
AIG heeft uitgebreid due diligence-onderzoek gedaan met betrekking tot haar Brexit-reorganisatie, inclusief naar het 
mechanisme voor de reorganisatie en het bedrijfsmodel van twee nieuwe verzekeringsmaatschappijen (d.w.z. AIG UK en 
AIG Europe), respectievelijk in het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg, om onze polishouders van dienst te zijn. Wij hebben 
er vertrouwen in dat ons voorstel het meest geschikt is om zeker te stellen dat wij na Brexit onze bestaande polishouders 
van dienst kunnen blijven en nieuwe polissen in Europa kunnen afgeven.
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Bijlage 1 – Stroomschema voor polishouders om te bepalen aan welke 
verzekeraar uw polis zal worden overgedragen

Werd uw polis (of een deel daarvan) uitgegeven door of namens AEL?

Werd uw polis uitgegeven door of namens een AEL-bijkantoor in de EER of Zwitserland?

Ja 
Uw polis maakt deel uit van de Voorgestelde Overdracht

Ja 
U hebt een Europese polis. AIG 

Europe wordt uw verzekeraar na de 
Voorgestelde Overdracht.

Alleen EER (met uitzondering 
van Verenigd Koninkrijk) 

U hebt een Europese polis. AIG 
Europe wordt uw verzekeraar na 

de Voorgestelde Overdracht.

Alleen Verenigd 
Koninkrijk en/of niet-EER 
U hebt een Britse Polis. AIG UK 

wordt uw verzekeraar na de 
Voorgestelde Overdracht.

Uw polis dekt risico’s die vallen  
in beide categorieën 

(in de dichtstbijzijnde twee vakjes links) 
U hebt een Gedeelde Polis. AIG UK en AIG Europe 

worden na de Voorgestelde Overdracht uw verzekeraars 
(voor respectievelijk uw Britse en Europese polisrisico’s 

gelegen buiten het Verenigd Koninkrijk

Nee 
Wat is de staat waar het risico van uw polis is gelegen?* 

Voor verzekeringsmaatschappijen: herverzekeringspolissen worden overgedragen 
aan AIG UK onafhankelijk van waar het risico van uw polis is gelegen.

Nee 
Uw polis maakt geen deel uit van de Voorgestelde Overdracht

BELANGERIJK:
*In welke staat het risico van uw polis is gelegen, hangt af van een aantal factoren. Hieronder volgt een algemene (maar 
niet volledige) samenvatting van deze factoren om u te helpen:

1)  Als uw polis betrekking heeft op     een onroerende zaak             dan wel op een onroerende zaak en op de inhoud daarvan 
(voor zover deze door dezelfde polis wordt gedekt), dan is uw risicolocatie doorgaans de staat waar de onroerende 
zaak zich bevond (of gewoonlijk bevond) op de datum waarop uw polis werd afgesloten.

2)  Als uw polis betrekking heeft op voertuigen (vliegtuigen, vaartuigen en motorvoertuigen) wordt de risicolocatie door 
één van de volgende criteria bepaald: de fysieke locatie van het voertuig, de plaats van registratie van het voertuig of 
de woon- of vestigingsplaats van de verzekerde.

3)  Als uw verzekering betrekking heeft op andere risico’s (d.w.z., niet gerelateerd aan onroerend goed of voertuigen), 
dan geldt het volgende: (a) als u een natuurlijk persoon bent, dan is de risicolocatie doorgaans de staat waar u uw 
gewone verblijfplaats had op de datum waarop uw polis werd afgesloten; of (b) als u een rechtspersoon bent, dan is/ 
zijn uw risicolocatie(s) doorgaans de plaats(en) van vestiging op de datum waarop uw polis werd afgesloten. Als u een 
rechtspersoon bent en uw polis dekt meer dan één van uw duurzame, vaste inrichtingen die zich in verschillende staten 
bevinden, heeft uw polis waarschijnlijk meerdere risicolocaties.

Bijlage 2 - Contactgegevens voor telefoonlijn

LAND VAN WAARUIT U BELT GRATIS TELEFOONNUMMER
Verenigde Staten 8336454339

Malta 80062519

Liechtenstein 0800110061

Griekenland 0080044142187

Roemenië 0800400986

Kroatië 0800988961

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 
Frankrijk, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, 

Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland

00800 244 244 29
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