AZ AIG-NAK A BREXIT-TEL KAPCSOLATOS ÁTSZERVEZÉSE
Az AIG Europe SA (székhelye: 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Luxemburg, Luxemburgi
Nagyhercegség, az AIG Europe SA székhelye 2018. december 1-től („Hatálybalépés Napja”): 35D Avenue
J. F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség), Luxemburgban R.C.S. B218806
cégjegyzékszámon bejegyzett társaság) (“AIG Europe SA”) ezennel bejelenti, hogy az Egyesült Királyság
állampolgárainak az Európai Unióból (EU) való kilépéssel kapcsolatos döntésére (közismerten „Brexit”)
reagálva, az AIG Europe Limited (székhelye: London, The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M
4AB, Egyesült Királyság, cégjegyzékszám: 1486260 (“AIG Europe Limited”)), mely magyarországi
tevékenységét fióktelepén, az AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepén (székhelye: 1133
Budapest, Váci út 76, cégjegyzékszám: 01-17-000387) keresztül fejti ki („Fióktelep”) átszervezést hajt végre
annak érdekében, hogy a vállalat a legmegfelelőbb szervezeti felépítéssel rendelkezzen ahhoz, hogy a
Brexitet követően is szolgáltatást nyújthasson a kötvénytulajdonosok (szerződők), a biztosítottak és
kárigénylők számára az Egyesült Királyság és Európa területén.
Milyen változásokkal jár ez?
A Hatálybalépés Napjával az AIG Europe Limited az egyesült királyságbeli biztosítási szerződés-állományát
átruházza az újonnan alapított egyesült királyságbeli társaságra, az American International Group UK Limited
(AIG UK) vállalatra, míg az európai biztosítási szerződés-állományát a Luxemburgban alapított új európai
biztosítótársaságra, az AIG Europe SA vállalatra ruházza át (“Átszervezés”).
Az Átszervezésre egy összevont biztosítási szerződés-állomány átruházási terv keretében kerül sor, az
Egyesült Királyságnak a Pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló, 2000. évi törvénye (Financial Services
and Markets Act 2000) VII. része, illetve a korlátolt felelősségű társaságok határokon átnyúló egyesülésére
vonatkozó európai szabályok végrehajtását elrendelő egyesült királyságbeli és luxemburgi előírások alapján.
Az Átszervezés rendelkezik a szükséges hatósági és bírósági jóváhagyásokkal (a) az egyesült királyságbeli
felügyeleti hatóságoktól (Prudential Regulation Authority és Financial Conduct Authority); (b) a luxemburgi
biztosításügyi hatóságtól (a Commissariat aux Assurances); és (c) Anglia és Wales Felsőbíróságától 2018.
október 25 napján.
A Hatálybalépés Napjával a Fióktelep megszűntetésre, illetve a cégnyilvántartásból törlésre kerül és az AIG
Europe SA jogosulttá válik arra, hogy Magyarországon biztosítási tevékenységet végezzen, az Európai Unión
belüli szolgáltatásnyújtás szabadságára tekintettel.
Mit jelent mindez az Ön számára
Az Átszervezés az AIG Europe Limited-el kötött biztosítási szerződéseket, azok feltételeit és rendelkezéseit,
valamint a biztosítási kötvényekkel kapcsolatos adminisztrációs folyamatokat nem érinti. Az AIG Europe
Limited által vállalt, a kötvénytulajdonosokkal, kedvezményezettekkel és egyéb érintettekkel szemben
fennálló kötelezettségek az Átszervezést követően is változatlanul érvényesülnek.
Az AIG Europe Limited által a Fióktelepén keresztül kötött, jelenleg is érvényes biztosítási szerződéseket
2017. május 1-től a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1139 Budapest, Váci út
99., cégjegyzékszáma: 01-17-000942) (“Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe”) kezeli.
Amennyiben az Egyesüléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel kérjük, hogy lépjen kapcsolatba
velünk a már ismert AIG elérhetőségeken.

