
Kære hr/fru,

DETTE BREV OG DETS BILAG INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER - LÆS DEM 
OMHYGGELIGT 

Vi skriver til dig, fordi vores optegnelser viser, at du har (eller tidligere har haft) en forsikringspolice tegnet af AIG Europe 
Limited (AEL) eller muligvis har anmeldt et skadeskrav i henhold til en AEL-forsikringspolice. Vi skriver til dig for at give dig 
vigtige oplysninger i forbindelse med den foreslåede overdragelse af din police og/eller dit skadeskrav.

Hvad sker der?
Vi er i gang med at omstrukturere AEL som følge af Storbritanniens beslutning om at forlade den Europæiske Union (EU) 
(almindeligvis kendt som "Brexit"). Vi er i gang med at implementere omstruktureringen for at sikre, at vi kan fortsætte med at 
betjene forsikringstagere og skadelidte i Storbritannien og i hele Europa efter Brexit. 

Vi foreslår at overdrage hele vores europæiske forsikringsvirksomhed, herunder din police og/eller dit skadeskrav, til 
AIG Europe SA (AIG Europe), som er et andet forsikringsselskab i AIG-koncernen, der er registreret i Luxembourg og 
meddelt tilladelse af Luxembourgs finansminister og underlagt tilsyn af Commissariat aux Assurances (den foreslåede 
europæiske overdragelse). Den foreslåede europæiske overdragelse er afhængig af nødvendige lovgivningsmæssige 
og regulatoriske godkendelser. Hvis godkendt forventes den at træde i kraft den 1. december 2018.

Den foreslåede europæiske overdragelse vil ikke påvirke dækningen, der ydes af din nuværende 
police, dine forpligtelser i henhold til den, eller måden hvorpå den administreres. Vores forpligtelser 
over for dig vil ikke ændre sig, men din police og/eller dit skadeskrav vil blive overdraget fra AEL til 
AIG Europe. Din adgang til Storbritanniens Financial Services Compensation Scheme (FSCS) og Financial 
Ombudsman Service (den britiske ombudsmand) kan ændre sig, og et anderledes lovgivningsmæssigt 
rammeværk vil gælde for AIG Europe efter overdragelsen. Dette er beskrevet nærmere i dokumentet 
med ofte stillede spørgsmål (spørgsmål og svar), der er vedlagt dette brev.

Vi har tilvejebragt nærmere oplysninger nedenfor om, hvordan den foreslåede europæiske overdragelse vil foregå, hvilke 
beskyttelsesforanstaltninger, der findes for dig i processen, hvor du kan finde flere oplysninger, og hvilke rettigheder du 
har. Vi opfordrer dig til omhyggeligt at læse oplysningerne, der findes i dette brev og de vedlagte bilag, således at du kan 
overveje konsekvenserne af den foreslåede europæiske overdragelse. 

Der er ingen grund til at foretage dig yderligere i forbindelse med den foreslåede europæiske overdragelse. Hvis du 
imidlertid er i tvivl om forslagene, har eventuelle spørgsmål, ønsker afklaring eller mener, at du vil blive ringere stillet, så vil vi 
med glæde hjælpe dig. Du har desuden ret til at gøre indsigelse over for AEL og til at fremsætte dine synspunkter for England 
og Wales' højesteret (skriftligt eller ved personligt fremmøde) som beskrevet nedenfor. 

Hvordan vil den foreslåede europæiske overdragelse foregå?
Den foreslåede europæiske overdragelse skal implementeres ved en kombineret overdragelsesordning for 
forsikringsvirksomhed i henhold til del VII i Financial Services and Markets Act 2000 og en grænseoverskridende 
fusion i henhold til det europæiske direktiv vedrørende grænseoverskridende fusion (EU 2017/1132). Denne proces 
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kræver, at højesteret i England og Wales (højesteret) godkender den foreslåede europæiske overdragelse, og at en 
uafhængig ekspert (den uafhængige ekspert) udtaler sig om de sandsynlige konsekvenser af overdragelsen for 
forsikringstagere. Den uafhængige ekspert har konkluderet, at forsikringstagere ikke vil blive væsentligt ringere stillet af den 
foreslåede europæiske overdragelse. Du kan finde en opsummering af den uafhængige eksperts rapport i den vedlagte 
ordningsbrochure (ordningsbrochuren).

Du kan finde en opsummering af den foreslåede overdragelse i ordningsbrochuren. Yderligere oplysninger findes også i 
dokumentet med spørgsmål og svar. Dette omfatter oplysninger om, hvorfor AIG foretager den foreslåede overdragelse, 
hvad den foreslåede overdragelse betyder for dig, hvis din police dækker både britiske og europæiske risici, og hvordan 
din berettigelse til adgang til Storbritanniens FSCS og den britiske ombudsmand kan ændre sig. Hvis du har modtaget dette 
brev, fordi du anmelder et erstatningskrav i henhold til en AEL-police, så er der intet i dette brev, der skal betragtes som en 
anerkendelse eller accept af gyldigheden af dit skadeskrav eller af eventuelt skadeskrav tilhørende AEL (eller, efter den 
foreslåede overdragelse, AIG Europe) i forbindelse med det pågældende skadeskrav. 

Hvilke beskyttelsesforanstaltninger findes der i processen for dig?
Som en del af den foreslåede overdragelse bliver dine interesser og interesserne tilhørende alle vores forsikringstagere og 
skadelidte varetaget i kraft af en grundig gennemgangsproces, der er beregnet til at sikre, at forsikringstagere og skadelidte 
modtager passende varsel og har ret til at gøre indsigelser over for højesteret. Denne gennemgangsproces omfatter:

• udnævnelsen af en uafhængig ekspert, der skal udfærdige en rapport til højesteret om de mulige konsekvenser af den 
foreslåede overdragelse for forsikringstagere og skadelidte,

• muligheden for dig og andre interesserede parter for at gøre indsigelse mod eller fremkomme med eventuelle 
betænkeligheder i forbindelse med den foreslåede overdragelse, enten til højesteret eller til os, hvorefter disse 
anliggender vil blive videregivet til Prudential Regulation Authority (PRA), Financial Conduct Authority (FCA), den 
uafhængige ekspert samt højesteret,

• tætte drøftelser med PRA og FCA, som også vil udarbejde en rapport om den foreslåede overdragelse for højesteret, og
• højesterets godkendelse af den foreslåede overdragelse.

Højesteret vil kun godkende den foreslåede overdragelse, hvis retten finder, at den er hensigtsmæssig i alle henseender. Hvis 
den foreslåede overdragelse godkendes af højesteret, forventes den at træde i kraft den 1. december 2018, og din police 
og/eller dit skadeskrav vil blive overdraget til AIG Europe pr denne dato. 

Hvad bør du gøre nu?
Vedlagt finder du en ordningsbrochure, som indeholder yderligere oplysninger om den foreslåede overdragelse, og 
dokumentet med spørgsmål og svar, som vi opfordrer dig til at læse omhyggeligt. Ordningsbrochuren indeholder:

• en opsummering af den foreslåede overdragelse,
• en opsummering af den uafhængige eksperts rapport, og
• meddelelse om den foreslåede overdragelse samt yderligere oplysninger om høringen i højesteret.

Hvis du ikke har eventuelle betænkeligheder om den foreslåede overdragelse, eller du ikke ønsker at 
gøre indsigelser mod den, kræves der ikke yderligere af dig. 

Hvis du imidlertid har betænkeligheder vedrørende den foreslåede overdragelse og hvordan den kan påvirke dig, har 
du ret til skriftligt at fremsætte dine synspunkter for højesteret eller blive hørt ved høringen i højesteret for at godkende den 
foreslåede overdragelse (ved personligt fremmøde eller juridisk repræsentation). Høringen i højesteret er fastsat til at finde 
sted den 18. oktober 2018 på Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL. Du 
kan endvidere fremsætte disse anliggender over for os skriftligt eller over telefonen, hvorefter vi vil føre en optegnelse over 
dine indvendinger og kommunikere disse til PRA, FCA, den uafhængige ekspert og højesteret. For nærmere oplysninger om, 
hvordan du kan kontakte os, se venligst nedenfor. 

Hvis du er opmærksom på andre personer, som har en interesse i og/eller er berettiget til ydelser i henhold til din police, 
såsom en fælles forsikringstager eller anden begunstiget eller fordringshaver, bedes du sikre, at de ligeledes får mulighed for 
at gennemgå dette brev og de vedlagte dokumenter. Du kan også give os deres kontaktoplysninger, således at vi selv kan 
kontakte dem.

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller gratis kopier af dokumenterne vedrørende den foreslåede overdragelse, eller hvis 
du har andre spørgsmål vedrørende den foreslåede overdragelse, bedes du kontakte AEL på dens dedikerede hjælpelinje 
på 00800 244 244 29 eller via e-mail på aigbrexit@aig.com, eller ved at skrive til AIG Brexit Team, 58 Fenchurch Street, 
London EC3M 4AB. Hjælpelinjen vil være åben mellem kl. 9:00 og 17:00 fra mandag til fredag (undtagen helligdage). 
Ellers kan du hente kopier af alle dokumenter vedrørende den foreslåede overdragelse, herunder de fuldstændige vilkår for 
den foreslåede overdragelse og den uafhængige eksperts rapport, fra vores hjemmeside, der er oprettet med henblik på den 
foreslåede overdragelse på www.aig.com/brexit (ordningshjemmesiden). Der findes også andre tilgængelige sprog på 
ordningswebstedet. Opdateringer vedrørende den foreslåede overdragelse vil blive offentliggjort på ordningswebstedet fra 



tid til anden, herunder eventuelle ændringer til datoen for høringen i højesteret. Hvis du ønsker nogle af oplysningerne, som 
der henvises til i dette brev, med stor skrift eller i blindskrift, bedes du kontakte os via nedenstående oplysninger.  

Hvis dit spørgsmål eller dit anliggende ikke vedrører den foreslåede overdragelse, men i stedet vedrører almindelige 
policeforhold såsom skadeskrav, fornyelse eller policeadministration, bedes du anvende dine sædvanlige AIG-
kontaktoplysninger. 

Overdragelsen af din forsikringspolice og/eller dit skadeskrav betyder, at AIG-koncernselskabet, der kontrollerer 
behandlingen af oplysninger vedrørende denne police og/eller dette skadeskrav vil ændre sig fra AEL til AIG Europe. 
Vores brug af oplysninger vil ellers forblive uændret og vi vil fortsætte med at beskytte dem, som vi altid har gjort. Du kan få 
yderligere oplysninger om, hvordan AIG-koncernen bruger personoplysninger ved at besøge www.aig.com/globalprivacy.

Bemærk venligst: hvis du har mere end én police hos AEL, eller hvis din police dækker både britiske og europæiske risici, 
kan du modtage mere end ét brev og én forsikringstagerbrochure. 

Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 

 
 
Chris Newby 
COO  
for og på vegne af AIG Europe Limited
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