Δεκέμβριος 2018
Αναδιάρθρωση της AEL λόγω Brexit
Αξιότιμη/ε Κυρία / Κύριε,
Σας απευθύνουμε το παρόν καθώς σύμφωνα με το αρχείο μας είστε (ή υπήρξατε στο παρελθόν)
κάτοχος ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου που έχει εκδώσει η AIG Europe Limited (Υποκατάστημα
Ελλάδας) ή μπορεί να έχετε υποβάλει ένα αίτημα αποζημίωσης βάσει ενός ασφαλιστηρίου
συμβολαίου της AIG Europe Limited. Σας απευθύνουμε το παρόν ούτως ώστε να σας παράσχουμε
σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας ή/και το αίτημά σας για
αποζημίωση.
Λόγω της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
(κοινώς γνωστή ως "Brexit"), η AIG Europe Limited ("AEL") με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, The AIG
Building, 58 Fenchurch Street, Λονδίνο, EC3M 4AB, και αριθμό μητρώου εταιρείας 1486260,
προχώρησε σε αναδιάρθρωση των ασφαλιστικών της εργασιών ώστε να διασφαλίσει ότι θα
συνεχίσει να εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους και τους αιτούντες αποζημίωση στο Ηνωμένο
Βασίλειο (Η.Β.) και σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά το Brexit (η "Αναδιάρθρωση"). Η μεταβίβαση του
ασφαλιστηρίου σας από την ΑEL στην AIG Europe SA ("AIG Europe") θα διενεργηθεί μέσω ενός
συνδυαστικού σχήματος μεταβίβασης ασφαλιστικών επιχειρήσεων με βάση το Μέρος VII της
Νομοθετικής Πράξης 2000 για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Αγορές και μίας
διασυνοριακής συγχώνευσης με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις
(2017/1132).
Η AIG Europe έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο, 35D Avenue J. F. Kennedy, L-1855 και αριθμό
μητρώου εταιρείας B218806. Η AIG Europe είναι ασφαλιστική εταιρεία του Ομίλου ΑΙG, συσταθείσα
στο Λουξεμβούργο, αδειοδοτημένη από τον Υπουργό Οικονομικών του Λουξεμβούργου και
υποκείμενη στην εποπτεία της Εποπτικής Αρχής Ιδιωτικής Ασφάλισης (CAA) του Λουξεμβούργου.
Η Αναδιάρθρωση έχει λάβει τις απαραίτητες νομικές και κανονιστικές εγκρίσεις από (α) τις
κανονιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου (την Αρχή Προληπτικής Εποπτείας (PRA) και την Αρχή
Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (FCA)), (β) τον κανονιστικό φορέα ασφαλίσεων του
Λουξεμβούργου (Εποπτική Αρχή Ιδιωτικής Ασφάλισης (CAA)) και (γ) το Ανώτατο Δικαστήριο της
Αγγλίας και της Ουαλίας, επιφέρει δε τα αποτελέσματά της από την 1η Δεκεμβρίου 2018.
Σας ενημερώνουμε ότι το σύνολο των Ευρωπαϊκών ασφαλιστικών μας εργασιών,
συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστήριου σας ή/και του αιτήματός σας για αποζημίωση, έχει
μεταβιβαστεί στην AIG Europe.
Για οποιαδήποτε άλλα θέματα ή ερωτήματα σχετικά με το ασφαλιστήριο ή/και το αίτημά σας για
αποζημίωση, τα στοιχεία επικοινωνίας μας παραμένουν τα ίδια και έχουν ως εξής: AIG ΕΛΛΑΣ
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