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DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW 
ONMIDDELLIJKE AANDACHT

Als u twijfelt over wat u moet doen, raadpleeg dan uw assurantietussenpersoon, juridisch adviseur of accountant.

Dit informatiedocument is alleen bedoeld als leidraad en doet geen definitieve uitspraak over uw rechten. Andere (rechts)
personen kunnen een belang hebben bij uw polis (bijvoorbeeld uw partner). Breng de inhoud van dit document onder 
de aandacht van die andere (rechts)personen. Als u extra kopieën van dit document wil, neem dan contact op met AIG 
Europe Limited. 

Als u vragen hebt die niet in dit informatiedocument worden beantwoord, neem dan op de gebruikelijke manier contact 
met ons op onder vermelding van ons kenmerk en, indien van toepassing, uw polisnummer; zie voor meer informatie de 
brief bij dit informatiedocument.

Informatie over de overdracht zal ook op onze website worden verstrekt: www.aig.com/Brexit. Houd er rekening mee dat 
wij, de door ons benoemde beheerders en klantenservicemedewerkers, u geen financieel advies mogen geven. Maar wij 
beantwoorden wel algemene vragen over de gevolgen van de Voorgestelde Overdracht.
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1. DEFINITIES

AIG: American International Group, Inc.

AIG Group: AIG en van tijd tot tijd haar dochtermaatschappijen, inclusief de Overdragende Partij en Overnemende 
Partijen. 

Britse Activiteiten: de activa en passiva van de Overdragende Partij die onder de Overdrachtsregeling worden 
overgedragen aan de Britse Overnemende Partij, bestaande uit de Britse Verzekeringspolissen en aanverwante activa en 
passiva. 

Britse Overdracht: de overdracht van de Britse Activiteiten aan de Britse Overnemende Partij.

Britse Overnemende Partij: American International Group UK Limited, een vergunninghoudende verzekeringsdochter 
van de AIG Group gevestigd in Engeland en Wales met registratienummer 10737370. 

Dit informatiedocument is bedoeld om u een overzicht te geven van de Voorgestelde Overdracht. Neem de tijd om alles 
goed door te lezen. 

Dit informatiedocument bevat belangrijke informatie. Als u twijfelt over de betekenis of aan het belang van de inhoud van 
deze samenvatting of de Regeling inzake de Overdracht, kunt u uw eigen advies inwinnen bij uw juridische adviseur of 
andere professionele adviseur.

Britse Verzekeringspolissen: (a) dat deel van de verzekeringspolissen die betrekking hebben op de Britse risico’s, 
afgegeven door of namens de Overdragende Partij; (b) dat deel van de verzekeringspolissen die betrekking hebben op 
niet-EER risico’s, afgegeven door of namens de Overdragende Partij; en (c) herverzekeringspolissen afgegeven door of 
namens de Overdragende Partij, in alle gevallen behalve waar dergelijke (her)verzekeringspolissen zijn afgegeven door 
de Overdragende Partij door of namens een van haar bijkantoren.

Datum van Afronding: 1 december 2018.

EER: de Europese Economische Ruimte.

EU: de Europese Unie.

Europese Activiteiten: alle activa en passiva van de Overdragende Partij, behalve de Britse Activiteiten.  

Europese Overdracht: de overdracht van de Europese Activiteiten naar de Europese Overnemende Partij. 

Europese Overnemende Partij: AIG Europe SA, een vergunninghoudende verzekeringsdochter van de AIG Groep, 
gevestigd in Luxemburg met registratienummer B218806.

Europese richtlijn inzake grensoverschrijdende fusies: Richtlijn (EU) 2017/1132 van 14 juni 2017 aangaande 
bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht, ter herroeping en codificering van Richtlijn 2005/56/EG van 26 oktober 
2005 inzake grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen met ingang van 20 juli 2017, zoals omgezet naar 
Luxemburgs recht onder artikel 1020-1 en volgende van het Luxemburgse Handelswetboek van 10 augustus 1915 en naar 
Engels recht door de Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 (SI 2007/2974).

FCA: de Financial Conduct Authority van het Verenigd Koninkrijk, of soortgelijke overheidsinstantie(s) of wettelijke of 
andere instantie(s) die van tijd tot tijd dergelijke functies, zoals toegekend aan de FCA op grond van de FSMA in verband 
met verzekeringsmaatschappijen, uitvoeren.

FSMA: de Financial Services and Markets Act 2000 (de Engelse wet op het financieel toezicht), inclusief de regels en 
voorschriften die op grond daarvan zijn uitgevaardigd.

Fusie: de voorgenomen grensoverschrijdende fusie tussen de Overdragende Partij als verdwijnende vennootschap, 
en de Europese Overnemende Partij als verkrijgende vennootschap, overeenkomstig de Europese richtlijn inzake 
grensoverschrijdende fusies.

Hooggerechtshof: het Hooggerechtshof van Engeland en Wales.

Juridische Kennisgeving: een formele kennisgeving van de Voorgestelde Overdracht.

Onafhankelijke Expert: Steve Mathews van Willis Towers Watson, wiens benoeming is goedgekeurd door de PRA. 

Overnemende Partijen: de Britse overnemende Partij en de Europese overnemende Partij samen.

Overdracht: de overdracht van de Britse Activiteiten naar de Britse Overnemende Partij en de overdracht van de 
Europese Activiteiten naar de Europese Overnemende Partij. 

Overdragende Partij: AIG Europe Limited.
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PRA: de Prudential Regulation Authority van het Verenigd Koninkrijk, of soortgelijke overheidsinstanties of wettelijke of 
andere instanties die van tijd tot tijd dergelijke functies, zoals toegekend aan de PRA op grond van de FSMA in verband 
met verzekeringsmaatschappijen, uitvoeren.

Rapport over de Regeling: het rapport van de Onafhankelijke Expert over de Regeling inzake de Overdracht op 
grond van Sectie 109 van de FSMA.

Regeling inzake de Overdracht: de regeling inzake de overdracht van de verzekeringsactiviteiten, op grond van 
Deel VII van de FSMA, die betrekking heeft op de Britse Overdracht en de Europese Overdracht.

Verenigd Koninkrijk: het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. ‘Brits’ verwijst in deze context 
naar het Verenigd Koninkrijk.

2. SAMENVATTING VAN DE REGELING

2.1 Inleiding
Wij willen alle verzekeringsactiviteiten van de Overdragende Partij overdragen aan de Overnemende Partijen. Beide 
Overnemende Partijen zijn ondernemingen die behoren tot de AIG Groep. De Voorgestelde Overdracht omvat:

i. de Britse Overdracht; en
ii. de Europese Overdracht.

De Voorgestelde Overdracht maakt deel uit van de reorganisatie die door AIG wordt doorgevoerd als antwoord op 
de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten (‘Brexit’). Als gevolg van Brexit staat het vertrek van het 
Verenigd Koninkrijk uit de EU gepland op 29 maart 2019. Wij nemen de in dit informatiedocument beschreven stappen 
om zeker te stellen dat we onze bestaande polishouders van dienst kunnen blijven en na Brexit in de EER en Zwitserland 
nieuwe verzekeringsactiviteiten kunnen ondernemen. 

Dit deel 2 vormt een samenvatting van de belangrijkste elementen van de Voorgestelde Overdracht, zoals uiteengezet in 
Regeling inzake de Overdracht, en biedt verdere informatie over de veranderingen. Lees alles zorgvuldig door. 

2.2 Datum van Afronding
De Voorgestelde Overdracht is afhankelijk van een gerechtelijke beslissing van het Hooggerechtshof op grond van Deel 
VII van de FSMA en goedkeuring van de Fusie conform de Europese richtlijn inzake grensoverschrijdende fusies. Als de 
gerechtelijke beslissing wordt genomen en de Fusie wordt goedgekeurd, worden de Overdracht en Fusie op 1 december 
2018 van kracht. 

2.3 Juridische procedure
De Voorgestelde Overdracht omvat:

a) de Britse Overdracht, hetgeen wordt bereikt via de Regeling inzake de Overdracht dat, op grond van Deel 
VII van de FSMA, aan het Hooggerechtshof ter goedkeuring wordt voorgelegd; en

b) de Europese Overdracht, die wordt bereikt via de Regeling inzake de Overdracht, die ter goedkeuring onder 
Deel VII van de FSMA wordt ingediend bij het Hooggerechtshof, gecombineerd met een grensoverschrijdende 
fusie op grond van de Europese richtlijn inzake grensoverschrijdende fusies. 

De juridische procedure om de Voorgestelde Overdracht te effectueren, vereist ook de benoeming van een onafhankelijke 
expert die rapporteert over de waarschijnlijke gevolgen van de Voorgestelde Overdracht voor polishouders. Steve 
Mathews van Willis Towers Watson is benoemd als de Onafhankelijke expert voor deze Regeling inzake de Overdracht. 
In zijn rapport heeft de Onafhankelijke Expert geconcludeerd dat geen enkele groep polishouders aanzienlijke negatieve 
gevolgen zou ondervinden door de Voorgestelde Overdracht. Een samenvatting van het rapport van de Onafhankelijke 
Expert is opgenomen in deel 3 het informatiedocument. 

De Britse wetgeving vereist dat alle betrokken polishouders een Juridische Kennisgeving over de Voorgestelde Overdracht 
ontvangen, tenzij er voor een dergelijke Juridische Kennisgeving vrijstelling is verleend, en dat de Juridische Kennisgeving 
in bepaalde publicaties wordt bekendgemaakt. De Juridische Kennisgeving over de Voorgestelde Overdracht is 
opgenomen in deel 4 van dit document. De Juridische Kennisgeving wordt ook gepubliceerd in bepaalde publicaties, 
inclusief twee landelijke kranten in het Verenigd Koninkrijk en die EER-staten waar de Overdragende Partij haar 
verzekeringsactiviteiten heeft uitgeoefend. 
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2.4 Gevolgen van de Voorgestelde Overdracht
Afhankelijk van de goedkeuring van de Regeling inzake de Overdracht door het Hooggerechtshof en de goedkeuring 
van de Fusie op grond van de Europese richtlijn inzake grensoverschrijdende fusies en met ingang van de Datum van 
Afronding: 

i. zullen de Britse Activiteiten van de Overdragende partij worden overgedragen aan de Britse Overnemende 
Partij;
ii. zullen de Europese Activiteiten van de Overdragende Partij worden overgedragen aan de Europese 
Overnemende Partij; en
iii. zal de Overdragende Partij van rechtswege op houden te bestaan. 

Dit betekent dat:

a) U, ten aanzien van uw polis, dezelfde rechten, voordelen en verplichtingen behoudt, op grond van dezelfde 
algemene voorwaarden, behalve dat de Britse Overnemende Partij (in het geval van de Britse Activiteiten) en 
de Europese Overnemende Partij (in het geval van de Europese Activiteiten) de Overdragende Partij vervangen 
als respectieve verzekeraar. Er zullen geen verdere wijzigingen zijn in de dekking van uw polis. 

b) Als uw bestaande polis (a) werd afgegeven door of namens de Overdragende Partij anders dan via haar 
bijkantoren, en (b) zowel dekking biedt voor (i) Britse en/of niet-EER risico’s, en (ii) niet-Britse EER-risico’s,  
dan hebt u een ‘gedeelde’ polis. De algemene voorwaarden van uw polis zijn in hun geheel van toepassing  
ten aanzien van beide Overnemende Partijen, dus bent u niet beter of slechter af en u behoudt ten aanzien van 
uw polis dezelfde rechten, voordelen en verplichtingen op grond van dezelfde algemene voorwaarden (inclusief 
alle toepasselijke polislimieten). Meer informatie over ‘gedeelde’ polissen vindt u in het document met vragen en 
antwoorden. Houd er rekening mee dat als u een verzekeringsmaatschappij bent, de bovenstaande tekst dan niet 
op uw herverzekeringspolissen van toepassing is (d.w.z. waar de Overdragende Partij uw herverzekeraar is). 

c) Elke gerechtelijke procedure, hetzij actueel, toekomstig, op handen zijnd, dreigend of anderszins, waarbij 
de Overdragende Partij betrokken is, wordt begonnen of voortgezet door of jegens de relevante Overnemende 
Partij in plaats van de Overdragende Partij en de relevante Overnemende Partij heeft het recht op alle 
verdedigingen, vorderingen, eisen in reconventie (tegeneisen) en rechten op verrekening die de Overdragende 
Partij zou hebben gehad.

d) Elk vonnis, schikking of beschikking waaraan niet volledig is voldaan vóór de Datum van Afronding, is 
afdwingbaar door of jegens:

i. met betrekking tot de Britse Activiteiten: de Britse Overnemende Partij; en
ii. met betrekking tot de Europese Activiteiten: de Europese Overnemende Partij, in plaats van de 
Overdragende Partij. 

e) 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 de Overdragende Partij (en 
niet door de polishouders van de Britse Activiteiten of de Europese Activiteiten). 

2.5 Verwacht tijdspad
De hoorzitting van het Hooggerechtshof over de Voorgestelde Overdracht is op 18 oktober 2018 in Londen (Rolls Building,  
7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londen, EC4A 1NL).

De voorgestelde datum waarop de Overdracht en de Fusie afgerond zullen zijn, is 1 december 2018.

2.6 Meer informatie
Het is belangrijk dat u de achtergrond van de Voorgestelde Overdracht begrijpt. Lees daarom het hele 
informatiedocument, inclusief de samenvatting van het rapport van de Onafhankelijke Expert in deel 3 en de Juridische 
Kennisgeving van de Voorgestelde Overdracht in deel 4 van dit informatiedocument. We vestigen ook uw aandacht op het 
document met vragen en antwoorden. 

Als u vragen of bedenkingen hebt over de Voorgestelde Overdracht, vindt u meer informatie, inclusief de volledige 
voorwaarden van de Regeling inzake de Overdracht en het volledige rapport van de Onafhankelijke Expert, gratis op 
www.aig.com/brexit. U kunt ook schrijven naar AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd 
Koninkrijk, of aigbrexit@aig.com, of door contact met ons op te nemen via de speciaal daarvoor ingestelde telefoonlijn 
op het nummer dat u in de onderstaande tabel vindt. De telefoonlijn is van maandag tot vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 
17.00 uur (m.u.v. feestdagen). 
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2.7 Wat moet u nu doen?
Als u geen bezwaren hebt tegen de Voorgestelde Overdracht, hoeft u niets te doen. Afhankelijk van de goedkeuring van 
de Voorgestelde Overdracht door het Hooggerechtshof en de goedkeuring van de Fusie op grond van de procedure zoals 
uiteengezet in de Europese Grensoverschrijdende Richtlijn, worden alle polissen die vallen binnen de Regeling inzake de 
Overdracht, automatisch omgezet naar de Overnemende Partij. 

Als u van mening bent dat de Voorgestelde Overdracht aanzienlijke negatieve gevolgen voor u heeft, of als u 
anderszins bezwaar wilt maken tegen de Voorgestelde Overdracht, dan hebt u het recht om bezwaar in te dienen bij het 
Hooggerechtshof, persoonlijk, via een juridisch vertegenwoordiger of schriftelijk. U kunt uw bezwaren ook schriftelijk of 
telefonisch met ons delen. Wij leggen uw bezwaren vast en voorzien de PRA, de FCA, de Onafhankelijke expert en het 
Hooggerechtshof van een kopie. We hebben de procedure voor het maken van bezwaar uitgelegd in het document met 
vragen en antwoorden.

Als u van mening bent dat onze voorstellen wezenlijke negatieve gevolgen voor u hebben, dan bent u niet verplicht om 
deze bezwaren schriftelijk met ons te delen, maar wij verzoeken u dat wel te doen, zodat we de kans hebben om deze met 
u te bespreken. Stel ons daarom zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte en bij voorkeur niet later dan 5 werkdagen 
voor de datum van de hoorzitting bij het Hooggerechtshof. 

3. SAMENVATTING VAN HET RAPPORT VAN DE ONAFHANKELIJKE 
EXPERT

3.1 Inleiding
Wanneer een regeling voor de overdracht van verzekeringsactiviteiten van één onderneming naar een andere ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan het Hooggerechtshof in Engeland en Wales (‘Hooggerechtshof’), moet deze worden 
vergezeld van een rapport van een onafhankelijke expert (‘de Onafhankelijke Expert’) over de voorwaarden daarvan. Het 
Rapport van de Onafhankelijke Expert over de Regeling (‘Rapport over de Regeling’) is een vereiste op grond van Deel VII 
van de Financial Services and Markets Act 2000 (‘FSMA’).

Dit document is een samenvatting van het Rapport over de Regeling (‘Samenvatting’) en deze Samenvatting mag worden 
gedeeld met polishouders en andere personen die op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving recht hebben op 
een kopie. Het Rapport over de Regeling bevat gedetailleerde informatie die niet is opgenomen in deze Samenvatting. 

De Samenvatting en het Rapport over de Regeling zijn opgesteld in opdracht van AIG Europe Limited (‘AEL’) ten 
behoeve van het Hooggerechtshof om te voldoen aan de FSMA-vereisten voor Deel VII-overdrachten. Ik heb jegens 
het Hooggerechtshof de verplichting om het Hooggerechtshof te helpen met zaken die binnen mijn expertise vallen. 
Deze verplichting heft elke verplichting op jegens elke persoon van wie ik instructies heb ontvangen of door wie ik word 
betaald. Deze Samenvatting heeft dezelfde beperkingen als die zijn uiteengezet in het Rapport over de Regeling. Als deze 
Samenvatting (daadwerkelijk of vermeend) afwijkt van het Rapport, geldt het Rapport. 

Deze Samenvatting en het Rapport over de Regeling zijn opgesteld voor het Hooggerechtshof en er kan een beroep 
op worden gedaan door het Hooggerechtshof. Noch de Onafhankelijke Expert noch Willis Towers Watson aanvaardt 
enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens derden met betrekking tot het Rapport over de Regeling of deze 
Samenvatting. Als derden een beroep doen op het Rapport over de Regeling of deze Samenvatting, doen zij dat geheel 
op eigen risico.

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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3.2 Over de Onafhankelijke Expert
Ik, Steve Mathews, ben sinds 1999 bevoegd lid van het Institute and Faculty of Actuaries. Ik ben een senior bestuurder van 
de firma Towers Watson Limited in Watson House, London Road, Reigate, RH2 9PQ (‘Willis Towers Watson’ of ‘WTW’). Ik 
heb ervaring met de soorten verzekeringen die worden gesloten door AEL.

Er is naar mijn mening geen sprake van actuele of historische belangenverstrengeling of betrokkenheid bij AEL of andere 
bedrijven uit de AIG Groep die mijn geschiktheid als Onafhankelijke Expert voor de Voorgestelde Regeling (zoals 
gedefinieerd in paragraaf 3.3) zou kunnen beïnvloeden.

Willis Towers Watson heeft over de hele wereld banden met bedrijven uit de AIG Groep; ik ben echter van mening dat 
de aard en omvang van deze activiteiten geen invloed hebben op mijn vermogen te handelen als Onafhankelijke Expert 
voor de Voorgestelde Regeling. Ik heb details van die banden rechtstreeks ingediend bij de Prudential Regulation Authority 
(‘PRA’) en de Financial Conduct Authority (‘FCA’).

Mijn benoeming als de Onafhankelijke Expert in verband met de Voorgestelde Regeling is goedgekeurd door de PRA, in 
overleg met de FCA. 

3.3 De Voorgestelde Regeling
De voorgestelde regeling (‘Voorgestelde Regeling’) heeft betrekking op de Deel VII-overdracht van alle activiteiten van 
AEL naar: 

a) American International Group UK Limited (‘AIG UK’), die verkrijgt:

i. dat deel van de verzekeringspolissen die betrekking hebben op risico’s in het Verenigd Koninkrijk, 
die zijn afgegeven door of namens AEL, behalve waar dergelijke verzekeringspolissen zijn 
afgegeven door AEL via of namens één van haar bijkantoren in de Europese Economische Ruimte 
(‘EER’) of Zwitserland;
ii. dat deel van de verzekeringspolissen die betrekking hebben op niet-EER-risico’s, die zijn 
afgegeven door of namens AEL, behalve waar dergelijke verzekeringspolissen zijn afgegeven door 
AEL via of namens één van haar bijkantoren in de EER of Zwitserland; en
iii. herverzekeringspolissen die zijn afgegeven door of namens AEL, behalve waar dergelijke 
herverzekeringspolissen zijn afgegeven door AEL via of namens één van haar bijkantoren in de EER 
of Zwitserland.

b) AIG Europe SA (‘AESA’), met bijkantoren in de EER en Zwitserland, die dat deel van de (her)
verzekeringspolissen verkrijgt die zijn afgegeven door AEL en niet worden overgedragen aan AIG UK.

Het is de bedoeling dat de transactie op 1 december 2018 zal zijn afgerond.

3.4 De Ondernemingen
AEL, AIG UK en AESA zijn, indirect, 100% dochtermaatschappijen van American International Group, Inc. (‘AIG’).  
De gezamenlijke AIG-ondernemingen worden in dit informatiedocument de AIG Groep genoemd (‘AIG Group’).

AEL en AIG UK zijn beide een rechtspersoon in het Verenigd Koninkrijk, hebben een vergunning van de PRA en staan 
onder toezicht van de PRA en de FCA. AESA is gevestigd in Luxemburg, heeft een vergunning van de Minister van 
Financiën en staat onder het toezicht van het Commissariat aux Assurances (het ‘CAA’).

3.5 Bevindingen van de Onafhankelijke Expert
Ik heb de Voorgestelde Regeling overwogen, alsmede de waarschijnlijke gevolgen voor de volgende groepen 
polishouders:

a) Polishouders van AEL, en wel dat deel van wie de verzekeringspolissen worden overgedragen aan AIG UK 
(‘Over te dragen Britse Polishouders’); en

b) Polishouders van AEL, en wel dat deel van wie de verzekeringspolissen worden overgedragen aan AESA 
(‘Over te dragen Europese Polishouders’) 

Ik heb de waarschijnlijke gevolgen van de Voorgestelde Regeling voor de Over te dragen Britse Polishouders en de 
Over te dragen Europese Polishouders overwogen. In elk geval heb ik de waarschijnlijke gevolgen van de Voorgestelde 
Regeling voor de veiligheid van de contractuele rechten van over te dragen polishouders overwogen. Ik heb ook de 
waarschijnlijke gevolgen van de Voorgestelde Regeling overwogen ten aanzien van andere factoren die de veiligheid of 
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de dienstverlening aan de betrokken polishouders kunnen beïnvloeden, inclusief de gevolgen van de wijziging van het 
toezichtrechtelijk regime voor Over te dragen Europese Polishouders.

Ik heb ook de waarschijnlijke gevolgen van de Voorgestelde Regeling overwogen voor herverzekeraars van wie de 
herverzekeringsovereenkomsten worden overgedragen op grond van de Voorgestelde Regeling.

3.6 Bescherming van polishouders die overgaan van AEL naar AIG UK
Ik ben van mening dat de Over te dragen Britse Polishouders, zowel de houders van 'gewone' polissen als die van polissen 
van herverzekering, geen materiële negatieve gevolgen ondervinden door de Voorgestelde Regeling. 

De Over te dragen Britse Polishouders hebben momenteel polissen bij AEL, een onderneming met financiële reserves die 
de wettelijke kapitaaleisen overschrijden. Bovendien voldoet AEL aan de financiële reserves die zij zich ten doel gesteld 
heeft, die hoger zijn dan de wettelijke kapitaaleisen.

Na de Voorgestelde Regeling hebben de Over te dragen Britse Polishouders polissen bij AIG UK, een onderneming met 
een financiële buffer die de wettelijke kapitaaleisen overschrijdt. Bovendien zal AIG UK naar verwachting voldoen aan de 
financiële reserves die zij zich ten doel stelt, die hoger zijn dan de voorgeschreven kapitaaleisen. 

Daarom ben ik van mening dat de bescherming van de contractuele rechten van de Over te dragen Britse Polishouders 
geen materiële negatieve gevolgen ondervindt door de Voorgestelde Regeling.

3.7 Bescherming van polishouders die overgaan van AEL naar AESA
Ik ben van mening dat de Over te dragen Europese Polishouders, zowel de houders van 'gewone' polissen als die van 
polissen van herverzekering, geen materiële negatieve gevolgen ondervinden door de Voorgestelde Regeling. 

De Over te dragen Europese Polishouders hebben momenteel polissen bij AEL, een onderneming met een financiële buffer 
die de wettelijke kapitaaleisen overschrijdt. Bovendien voldoet AEL aan de financiële reserves die zij zich ten doel gesteld 
heeft, die hoger zijn dan de wettelijke kapitaaleisen.

Na de Voorgestelde Regeling hebben de Over te dragen Europese Polishouders polissen bij AESA, een onderneming met 
een financiële buffer die de wettelijke kapitaaleisen overschrijdt. Bovendien zal AESA naar verwachting voldoen aan de 
financiële reserves die zij zich ten doel heeft gesteld, die hoger zijn dan de wettelijke kapitaaleisen.

Daarom ben ik van mening dat de bescherming van de contractuele rechten van de Over te dragen Europese Polishouders 
geen aanzienlijke negatieve gevolgen ondervindt door de Voorgestelde Regeling.

Bij deze conclusie merk ik op dat sommige Over te dragen Europese Polishouders momenteel profiteren van de Financial 
Services Compensation Scheme (‘FSCS’), die in bepaalde gevallen compensatie biedt bij insolventie van een verzekeraar. 
Na de Voorgestelde Regeling hebben de Over te dragen Europese Polishouders met claims die voor de datum van de 
overdracht plaatsvonden (of ze nu gemeld zijn of niet) nog steeds de voordelen van de bescherming van de FSCS uit 
hoofde van de ‘opvolgingsregels’ van de FSCS. Onder de veronderstellingen in mijn Rapport over de Regeling hebben de 
Over te dragen Europese Polishouders met claims die na de datum van de overdracht plaatsvinden na de Voorgestelde 
Overdracht geen dekking onder de FSCS met betrekking tot dergelijke claims en komen zij mogelijk niet in aanmerking 
voor een andere verzekeringscompensatieregeling. Ik heb dit overwogen in mijn Rapport over de Regeling en desondanks 
ben ik van mening dat de Over te dragen Europese Polishouders geen materiële negatieve gevolgen zullen ondervinden 
door de Voorgestelde Regeling.

3.8 Andere overwegingen 
Ik ben van mening dat de Voorgestelde Regeling geen aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de Over te dragen Britse 
Polishouders en de Over te dragen Europese Polishouders met betrekking tot zaken zoals investeringsbeheer, nieuwe 
bedrijfsstrategieën, management, administratie, claimbehandeling, ´governance´ regelingen, kostenniveaus en taxaties, 
met betrekking tot hoe deze gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van de contractuele rechten van polishouders 
en de dienstverlening aan polishouders.

Bij deze conclusie stel ik vast dat een zeer klein deel van de Over te dragen Europese Polishouders met polissen die 
zijn uitgegeven door AEL vanuit een vestiging in het Verenigd Koninkrijk naar andere EER-landen momenteel het recht 
hebben om zich met hun klachten te wenden tot de Britse Ombudsman (The Financial Ombudsman Service, ‘TFOS’). Na 
de Voorgestelde Regeling zullen deze Over te dragen Europese Polishouders geen toegang meer hebben tot de TFOS 
voor klachten met betrekking tot handelingen of nalatigheden die na de overdracht van buiten het Verenigd Koninkrijk 
plaatsvinden. Dit soort geschillen in verband met dergelijke klachten zullen echter kunnen worden gehoord door de 
Luxemburgse Ombudsman of worden behandeld door de geschillenbeslechtingsdienst in het land waar het risico zich 
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bevindt. Ik heb dit overwogen in mijn Rapport over de Regeling en desondanks ben ik van mening dat de Over te dragen 
Europese Polishouders geen materiële negatieve gevolgen zullen ondervinden door de Voorgestelde Regeling.

Ik ben ook van mening dat zaken zoals gewijzigde kosten en belastingen van de Voorgestelde Regeling geen aanzienlijke 
gevolgen zullen hebben voor de bescherming van de contractuele rechten van polishouders.

Ik ben ervan overtuigd dat het voorgestelde materiaal dat wordt gepresenteerd aan polishouders, geschikt is en dat de 
wijze van communicatie van AEL met polishouders, inclusief de uitzonderingen op de standaard manier van communicatie, 
geschikt, redelijk en proportioneel is.

De externe herverzekering van AIG UK en AESA dekt dezelfde verplichtingen als onder AEL en de claimsteams zullen hun 
diensten zowel voor als na de Voorgestelde Regeling met hetzelfde niveau en dezelfde kwaliteit verlenen. Als zodanig ben 
ik van mening dat de overdracht geen materiële gevolgen heeft voor de externe herverzekeraars van AEL.

Het Rapport over de Regeling is gebaseerd op financiële informatie ten aanzien van AEL per 30 november 2016 en 
financiële prognoses op basis van reële beheersrekeningen per 28 februari 2017. Het Rapport over de Regeling houdt 
geen rekening met eventuele ontwikkelingen na deze data, tenzij in het Rapport over de Regeling uitdrukkelijk het 
tegendeel wordt gesteld.

Ik zal bij het Hooggerechtshof een aanvullend Rapport over de Regeling indienen, op basis van bijgewerkte financiële 
informatie, waarin ik eventuele wezenlijke kwesties beschrijf die zich hebben voorgedaan tussen de in voorgaande alinea 
vermelde data en de laatste hoorzitting van het Hooggerechtshof. 

3.9 Bijkomende vragen
a) Waarom is deze reorganisatie noodzakelijk?
In juni 2016 stemde het Verenigd Koninkrijk ervoor de Europese Unie (‘EU’) te verlaten (‘Brexit’). De Britse regering begon 
het formele onderhandelingsproces over de voorwaarden van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk in maart 2017 door 
middel van Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon. Het onderhandelingsproces duurt waarschijnlijk minstens twee jaar. 

Momenteel zijn de AIG-activiteiten gestructureerd in Europa, met AEL gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en een netwerk 
van bijkantoren in de EER en Zwitserland. Deze structuur is na Brexit waarschijnlijk niet geschikt. 

Vooruitlopend op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, heeft AIG de beslissing genomen om haar activiteiten 
in Europa te reorganiseren. AIG wil de bestaande AEL-verzekeringsactiviteiten opdelen in twee aparte subgroepen; één in 
het Verenigd Koninkrijk, zijnde AIG UK en één in Luxemburg, zijnde AESA.

b) Wat zouden de gevolgen zijn voor polishouders zonder reorganisatie?
Zonder de Voorgestelde Regeling en als het Verenigd Koninkrijk haar ‘paspoortrechten’ zou verliezen, zouden er materiële 
bezwaren bestaan ten aanzien van het vermogen van AEL om te voldoen aan de wettelijke kapitaaleisen, de afhandeling 
van claims overeenkomstig de regelgeving, het bedienen van bestaande polishouders in de EER en het verlengen van 
polissen in de EER.

c) Wie betaalt de claims van polishouders na de Voorgestelde Regeling?
Na de Voorgestelde Regeling betaalt AIG UK de claims van de Over te dragen Britse Polishouders en betaalt AESA de 
claims van de Over te dragen Europese Polishouders. Claimsmedewerkers die eerder in dienst waren van AEL, blijven na 
de Voorgestelde Regeling claims behandelen namens AIG UK en namens AESA. 

d) Heeft de Voorgestelde Regeling gevolgen voor de externe herverzekeringsregelingen van AEL?
AEL verzoekt het Hooggerechtshof om een aanvullende beslissing te nemen op grond waarvan zowel AIG UK als 
AESA kunnen blijven profiteren van externe herverzekering voor zover dit verband houdt met AEL-polissen die worden 
overgedragen op grond van de Voorgestelde Regeling. Als het Hooggerechtshof dit niet doet, heeft dit naar verwachting 
geen gevolgen voor mijn conclusies.

e) Waar kan ik meer informatie krijgen?
Een kopie van het Rapport over de Regeling kan worden gedownload op www.aig.com/brexit of kan worden verkregen 
door contact op te nemen met onderstaand advocatenkantoor.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
Londen EC4Y 1HS 
Verenigd Koninkrijk 
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4. JURIDISCHE KENNISGEVING

KENNISGEVING

INZAKE
AIG EUROPE LIMITED

EN 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED 

EN
AIG EUROPE SA 

EN
INZAKE  

DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

BIJ HET HOOGGERECHTSHOF

CR-2017-009373

ONDERNEMINGS- EN EIGENDOMSKAMERS

VAN ENGELAND EN WALES 

ONDERNEMINGSKAMER (ChD)

HIERBIJ WORDT MEEGEDEELD dat AIG Europe Limited (de ‘Overdragende Partij’) en American International 
Group UK Limited (de ‘Britse Overnemende Partij’) en AIG Europe SA (de ‘Europese Overnemende Partij’) op 
5 maart 2018 een verzoekschrift (het ‘Verzoekschrift’) hebben ingediend bij het Hooggerechtshof, Ondernemings- en 
Eigendomskamers van Engeland en Wales, Ondernemingskamer te Londen (het ‘Hof’) op grond van artikel 107(1) van 
de Financial Services and Markets Act 2000 (zoals gewijzigd) (‘FSMA’) voor een Beschikking:

1. ter goedkeuring van een regeling inzake de overdracht van verzekeringsactiviteiten (de ‘Regeling’) op grond van 
artikel 111 van de FSMA voor de overdracht van:

 (a) bepaalde verzekeringsactiviteiten die worden uitgeoefend door de Overdragende Partij, aan de Britse 
Overnemende Partij (de ‘Over te dragen Britse Activiteiten’) overeenkomstig de voorwaarden van de 
Beschikking, zonder dat nadere rechtshandelingen nodig zijn; en 
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 (b) kort na de overdracht van de Over te dragen Britse activiteiten alle resterende verzekeringsactiviteiten die 
worden uitgeoefend door de Overdragende Partij, over te dragen aan de Europese Overnemende Partij (de 
‘Over te dragen EER-activiteiten’) op grond van een voorgenomen grensoverschrijdende fusie tussen de 
Overdragende Partij als verdwijnende rechtspersoon en de Overnemende Partij als verkrijgende rechtspersoon, 
overeenkomstig de Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 (SI 2007/2974) (de ‘Fusie’) en 
overeenkomstig de voorwaarden van de Beschikking; en 

2. voor bijkomende voorzieningen in verband met de Regeling op grond van artikel 112 en 112A van de FSMA.

De volgende documenten zijn kosteloos verkrijgbaar en kunnen worden gedownload op www.aig.com/brexit: 

• een kopie van een rapport over de voorwaarden van de Regeling, opgesteld overeenkomstig artikel 109 van de 
FSMA door een Onafhankelijke Expert, Steve Mathews van Willis Towers Watson, wiens benoeming is goedgekeurd 
door de Prudential Regulation Authority (het ‘Rapport over de Regeling’); 

• het volledige (juridische) document waarin de Regeling staat beschreven; 
• het Informatiedocument (met daarin een samenvatting van de voorwaarden van de Regeling en een samenvatting 

van het Rapport over de Regeling); en 
• een document met vragen en antwoorden over de Regeling. 

Ondersteunende documentatie en verder nieuws over de Regeling worden gepubliceerd op deze website, waar u terecht 
kunt voor updates. U kunt ook vragen om gratis kopieën van deze documenten door schriftelijk of telefonisch contact op te 
nemen met de Overdragende Partij via onderstaande contactgegevens.

Met betrekking tot het Verzoekschrift vindt een hoorzitting plaats op 18 oktober 2018 ten overstaan van een raadsheer 
van de `chancery division´ van het Hooggerechtshof in The Rolls Building, Fetter Lane, Londen, EC4A 1NL, Verenigd 
Koninkrijk. Tegelijkertijd vindt een hoorzitting plaats over een soortgelijk verzoekschrift met betrekking tot de Fusie. Na 
goedkeuring door het Hof worden de Regeling en de Fusie naar verwachting afgerond op 1 december 2018. 

Personen die van mening zijn dat ze negatieve gevolgen ondervinden van de Regeling, hebben 
het recht om de hoorzitting bij te wonen en hun bezwaren persoonlijk of door een juridische 
vertegenwoordiger kenbaar te maken. 

Personen die van mening zijn dat ze negatieve gevolgen ondervinden door de Regeling, maar die niet van plan zijn de 
hoorzitting bij te wonen, kunnen telefonisch of schriftelijk bezwaar indienen tegen de Regeling bij onderstaande advocaten 
of bij de Overdragende Partij via onderstaande contactgegevens. 

Personen die van plan zijn de hoorzitting bij te wonen of telefonisch bezwaar in te dienen, worden verzocht  
(maar zijn niet verplicht) om hun bezwaren zo snel mogelijk kenbaar te maken en bij voorkeur minstens vijf dagen voor de 
hoorzitting over het Verzoekschrift op 18 oktober 2018, en wel bij onderstaande advocaten of bij de Overdragende partij 
via onderstaande contactgegevens.

Als de Regeling wordt goedgekeurd door het Hof, heeft dit in ieder geval tot gevolg de overdracht van:

1. alle overeenkomsten, onroerende zaken, activa en passiva gerelateerd aan de Over te dragen Britse 
Activiteiten, aan de Britse Overnemende Partij, overeenkomstig de voorwaarden van de Beschikking; en 

2. alle overeenkomsten, onroerende zaken, activa en passiva gerelateerd aan de Over te dragen EER-
activiteiten, aan de Europese Overnemende Partij, op grond van de Fusie en overeenkomstig de voorwaarden 
van het de Beschikking,

ondanks dat een persoon anderszins het contractuele recht zou hebben om een belang of recht te beëindigen, te wijzigen, 
te verkrijgen of te claimen of een belang of recht te behandelen als zijnde beëindigd of gewijzigd. Een dergelijk recht is 
enkel uitvoerbaar voor zover de Beschikking van het Hof daarin voorziet.

6 april 2018

Contactadres van de Overdragende Partij:

The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk
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Contactgegevens van de Overdragende Partij:

Telefoonnummer:

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

Onze telefoonlijnen zijn bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur maandag tot vrijdag (m.u.v. feestdagen).

Postadres: AIG Brexit Team, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk

E-mail: aigbrexit@aig.com 

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

65 Fleet Street
Londen
EC4Y 1HS
Verenigd Koninkrijk 

Kenmerk: 153385.0064 (GHFS) 
Advocaten van de Overdragende Partij
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