Szanowni Państwo!
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POLISY UBEZPIECZENIOWEJ Z AMTRUST
EUROPE LIMITED LUB ROSZCZENIA WOBEC AMTRUST EUROPE LIMITED – PROSIMY
O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ
Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lipca 2020 r. AmTrust Europe Limited (AEL) przeniesie
swoją działalność na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Wielkiej
Brytanii) (EOG30) do AmTrust International Underwriters dac (AIU). Działalność podlegająca
przeniesieniu do AIU obejmuje polisę (lub polisy) posiadane obecnie lub w przeszłości w AEL
i/lub roszczenia, które zostały zgłoszone w ramach lub w odniesieniu do polis podlegających
przeniesieniu.
AEL przenosi również swoją włoską Działalność w zakresie błędów w sztuce medycznej do
AmTrust Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Italy). Ta część Proponowanego Przeniesienia nie
dotyczy osób (jak określono poniżej), które nie posiadają ani nigdy nie posiadały polisy
ubezpieczającej od błędów w sztuce medycznej w AEL, ani nie zgłaszały roszczeń
w odniesieniu do takich polis.
Niniejszy list zawiera ważne informacje na temat Proponowanego Przeniesienia, aby dać czas
na zastanowienie się, czy Proponowane Przeniesienie może mieć niekorzystny wpływ na
posiadaczy polis i/lub zainteresowanych.
Tło
Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej (UE) z dniem 31 stycznia 2020 r
(Brexit). Grupa AmTrust musi zrestrukturyzować swoją działalność w Europie, aby być
w stanie nadal obsługiwać swoich europejskich posiadaczy polis po Brexicie i po upływie
okresu przejściowego uzgodnionego między Wielką Brytanią a UE, który ma się zakończyć
31 grudnia 2020 r.
W związku z tym AEL proponuje przeniesienie do:
a) (AmTrust Italy) całości włoskiej działalności ubezpieczyciela w sektorze błędów
w sztuce medycznej (w tym dodatkowych form ubezpieczenia w ramach polis
ubezpieczających od błędów w sztuce medycznej) (Działalność w sektorze błędów
medycznych); oraz
b) AIU całości ogólnej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (innej niż
Działalność w sektorze błędów medycznych) sporządzonej i/ub przejętej przez AEL
i odnoszącej się do ryzyka występującego w EOG30, z wyjątkiem sytuacji, gdy polisa
odnosi się do ryzyka występującego w EOG30 oraz poza EOG30 – wtedy tylko ta część
polisy, która odnosi się do EOG30 zostanie przeniesiona do AIU;
(razem Proponowane Przeniesienie).
Proponowane Przeniesienie zapewni Grupie AmTrust możliwość dalszej zgodnej z prawem
obsługi polis i/lub roszczeń po Brexicie. Proponowane Przeniesienie działalności w sektorze
błędów medycznych zagwarantuje również, że całość włoskiej działalności w sektorze błędów
medycznych spółki AEL zostanie przejęta przez włoskiego ubezpieczyciela podlegającego
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W ramach szerszej restrukturyzacji Grupy AmTrust, AIU zamierza przenieść swoją włoską
działalność w sektorze błędów medycznych do AmTrust Italy, a AMT Mortgage Insurance
Limited zamierza przenieść swoją działalność do AIU. Przeniesienia dodatkowe nie są
współzależne z Proponowanym Przeniesieniem.
Informacje o AIU i AmTrust Italy
AIU jest firmą ubezpieczeniową i reasekuracyjną zarejestrowaną w Irlandii, posiada
pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii
(Central Bank of Ireland, CBI). AmTrust Italy jest firmą ubezpieczeniową i reasekuracyjną
zarejestrowaną we Włoszech, pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi
Organu Nadzoru Towarzystw Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. AEL, AIU i AmTrust
Italy są członkami Grupy AmTrust.
Informacje o Proponowanym Przeniesieniu
Proponowane Przeniesienie musi zostać przeprowadzone zgodnie z brytyjską Ustawą
o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. Wymaga to od nas uzyskania zgody Wysokiego
Trybunału Anglii i Walii (Trybunał). Przygotowanie raportu dla Trybunału zostało powierzone
Niezależnemu ekspertowi (Niezależny Ekspert). Ocenił on wpływ Proponowanego
Przeniesienia i stwierdził, że nie wpłynie on w istotny sposób na żadną grupę posiadaczy polis.
Prawnym wymogiem jest, abyśmy w ramach procedury skontaktowali się z posiadaczami polis.
Osoby, które uważają, że Proponowane Przeniesienie wywrze na nich niekorzystny wpływ,
mają prawo do złożenia oświadczenia w Trybunale, a niniejszy list zawiera informacje, jak to
zrobić.
Wspomniany poniżej schemat w broszurze „Pytania i odpowiedzi” pomoże zidentyfikować,
które z polis (w całości lub częściowo) podlegają Proponowanemu Przeniesieniu. Podobnie,
w przypadku posiadania więcej niż jednej polisy z AEL (z których jedna lub więcej może
podlegać Proponowanemu Przeniesieniu, a co najmniej jedna z nich może zostać wykluczona
z Przeniesienia), schemat w broszurze „Pytania i odpowiedzi” pomoże zidentyfikować, które
z polis zostaną przeniesione do AIU lub AmTrust Italy, a które z polis pozostaną w AEL.
W razie niejasności, które z polis zostaną przeniesione do AIU lub AmTrust Włochy, prosimy
skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych poniżej.
Jeśli posiadana polisa lub polisy zostaną przeniesione do AIU w ramach Proponowanego
Przeniesienia, polisa lub polisy, których wznowienie przypada na 1 lipca 2020 r. lub później,
zostaną również wznowione przez AIU z dniem wznowienia.
Jeśli otrzymujesz ten list, ponieważ występujesz z roszczeniem na podstawie polisy z AEL,
żadne treści zawarte w tym liście nie stanowią potwierdzenia ani akceptacji ważności tego
roszczenia lub jakiejkolwiek odpowiedzialności AEL (lub, zgodnie z Proponowanym
Przeniesienie, AIU lub AmTrust Włochy) w związku z tym roszczeniem (a w szczególności
wszelkie zastrzeżenia praw, które – w przypadku wydania zastrzeżenia – pozostają w pełni
zastrzeżone) lub ważności polisy (w tym przypadków unieważnienia polisy).

Proponowane Przeniesienie nie będzie miało wpływu na:
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nasze zobowiązania wobec Ciebie;



warunki polisy;



kwotę premii;



czas obowiązywania polisy lub polis;



sposób zarządzania polisami; lub



obsługę roszczenia, z którymi wystąpiłeś lub możesz wystąpić w ramach swojej polisy
lub polis, w tym sposób obsługi złożonych roszczeń w ramach swojej polisy lub polis.

Jednakże kwalifikowalność do dostępu do brytyjskiego Systemu Gwarantowania Usług
Finansowych i Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Usług Finansowych po Proponowanym
Przeniesieniu może ulec zmianie. Zostało to opisane w broszurze „Pytania i odpowiedzi”
załączonej do tego listu.
Jak chronione są Twoje interesy?
Procedura prawna dotycząca Proponowanego Przeniesienia ma na celu ochronę interesów
posiadaczy polis. W podsumowaniu:


Aby można było przeprowadzić Proponowane Przeniesienie, Trybunał musi je
zatwierdzić. Trybunał rozważy, czy Proponowane Przeniesienie będzie mieć
niekorzystny wpływ na posiadaczy polis i czy należy zezwolić na Proponowane
Przeniesienie. Rozprawa odbędzie się przed Wysokim Trybunałem Anglii i Walii, 7 Rolls
Buildings, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Wielka Brytania w dniu 24 czerwca 2020 r.



Masz prawo wziąć udział w rozprawie przed Trybunałem dotyczącej Proponowanego
Przeniesienia, oraz przedstawić wszelkie zastrzeżenia lub obawy bezpośrednio, lub
wyznaczając radcę prawnego, który będzie uczestniczył w rozprawie przed Trybunałem
w Twoim imieniu. Swoje zastrzeżenia lub obawy można też przekazać nam telefonicznie
lub na piśmie, jeśli wolisz nie stawiać się osobiście na rozprawie, a my przekażemy je
na piśmie Trybunałowi w dniu 24 czerwca 2020 r. Osoby, które zdecydują się do nas
napisać, prosimy o zrobienie tego jak najszybciej, najlepiej nie później niż do 17 czerwca
2020 r.



Oczekuje się, że z zastrzeżeniem zgody Trybunału, polisy zostaną automatycznie
przeniesione do AIU lub AmTrust Italy w dniu 1 lipca 2020 r. W sytuacji gdy Trybunał
zatwierdzi przeniesienie do AIU, ale nie zatwierdzi przeniesienia do AmTrust Italy,
przeniesienie do AIU zostanie przeprowadzone (i odwrotnie). Zmiany terminu rozprawy
przed Trybunałem lub zmiany daty Proponowanego Przeniesienia (lub dowolnej części
przeniesienia)
będą
ogłaszane
na
naszej
stronie
internetowej
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).



Niezależny ekspert ocenił wpływ Proponowanego Przeniesienia i stwierdził, że nie
wpłynie ono w sposób istotny na żadną grupę posiadaczy polis.



Spółka AEL konsultowała przeniesienie ze swoimi organami nadzoru – Organem
Nadzoru Finansowego i Urzędem ds. Regulacji Ostrożnościowych AIU i AmTrust
Włochy nawiązały również współpracę ze swoimi organami nadzoru, odpowiednio CBI
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i IVASS. Brytyjskie organy nadzoru są uprawnione do składania własnych oświadczeń
przed Trybunałem i oczekujemy, że to zrobią.
Co należy zrobić?
prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami, które załączyliśmy do tego listu.
Dołączyliśmy broszurę zawierającą:


„Pytania i odpowiedzi” dotyczące Proponowanego Przeniesienia;



streszczenie dokumentu prawnego
Przeniesienia (Dokument Programu);



streszczenie Raportu Niezależnego Eksperta; oraz



kopię zawiadomienia o rozprawie, określającego szczegóły rozprawy przed Trybunałem
w sprawie Proponowanego Przeniesienia.

określającego

warunki

Proponowanego

Jak przekazać swoją opinię?
Jeśli akceptujesz Proponowane Przeniesienie oraz informacje zawarte w tym liście i dołączone
do niego, nie jest wymagane podejmowanie dalszych działań. Jeśli jednak potrzebujesz
dodatkowych informacji lub masz pytania bądź obawy dotyczące Przeniesienia lub uważasz,
że proponowane Przeniesienie może mieć niekorzystny wpływ na Ciebie, prosimy o jak
najszybszy kontakt z nami, najlepiej nie później niż 17 czerwca 2020 r.
Można skontaktować się z nami:


dzwoniąc na infolinię +44 (0)333 234 3454 dostępną w godz. 9:00 - 17:00 (czasu
brytyjskiego) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w Wielkiej Brytanii);



pisząc do nas na adres:





Amtrust International (Portfolio Transfers)
Exchequer Court
33 St Mary Axe
London EC3A 8AA
Wielka Brytania;



Amtrust International (Portfolio Transfers)
6-8 College Green
Dublin 2
Irlandia; lub



Amtrust International (Portfolio Transfers)
14, Via Clerici
20121 Milan
Włochy; lub

wysyłając e-mail na adres: partvii@amtrustgroup.com.
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W razie ogólnych pytań dotyczących posiadanej polisy lub roszczenia, prosimy skontaktować
się ze swoim przedstawicielem AmTrust lub pośrednikiem.
Dla wygody posiadaczy polis informacje te są również dostępne na stronie internetowej
AmTrust (amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers), wraz z pełną
dokumentacją załączoną do niniejszego listu, Dokumentem Programu i Raportem
Niezależnego Eksperta. Wszelkie aktualizacje i szczegóły dotyczące postępów
Proponowanego Przeniesienia, w tym Raport Uzupełniający Niezależnego Eksperta, które
mogą zostać przygotowane przed rozprawą w Trybunale, zostaną również opublikowane na tej
stronie internetowej.
Jeśli znasz osoby, które mogą być zainteresowane i/lub uprawnione do wystąpienia
z roszczeniem na podstawie Twojej polisy, prosimy poinformować je o Proponowanym
Przeniesieniu i przekazać informacje zawarte w niniejszym liście i broszurze.
Z poważaniem,

W imieniu i na rzecz

W imieniu i na rzecz

AmTrust Europe Limited

AmTrust International
Underwriters dac

W imieniu i na rzecz

AmTrust Assicurazioni s.p.a.
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