CR-2019-008234
VIŠJE SODIŠČE (HIGH COURT OF JUSTICE)
POSLOVNA IN PREMOŽENJSKA SODIŠČA ANGLIJE IN WALESA (BUSINESS AND PROPERTY
COURTS OF ENGLAND AND WALES)
SODIŠČE ZA PODJETJA (COMPANIES COURT (ChD))

V ZADEVI PODJETJA AMTRUST EUROPE LIMITED
in
V ZADEVI PODJETJA AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
in
V ZADEVI PODJETJA AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.
in
V ZADEVI DELA VII ZAKONA FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

POVZETEK SHEME

1
1.1

Uvod
Podjetje AmTrust Europe Limited (v nadaljnjem besedilu »AEL«) predlaga prenos:
(a)

vseh svojih poslov zdravniških napak v Italiji na podjetje AmTrust Assicurazioni s.p.a. (kar
vključuje vse dodatne oblike kritja polic za zdravniške napake) (v nadaljnjem besedilu
»posli zdravniških napak«); in

(b)

vseh splošnih zavarovalnih in pozavarovalnih poslov na podjetje AmTrust International
Underwriters dac (v nadaljnjem besedilu »AIU«) (razen poslov zdravniških napak), ki so
bili sklenjeni in/ali prevzeti v zvezi z riziki v Evropskem gospodarskem prostoru, razen v
Združenem kraljestvu (v nadaljnjem besedilu »države EGP-30); izjema so police za rizike
v državah EGP-30 in izven držav EGP-30, saj bodo v tem primeru na podjetje AIU
prenesene samo police v državah EGP-30 (v nadaljnjem besedilu »posli v državah
EGP-30«),
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skupaj imenovani »posli za prenos«.
1.2

Prenos poslov za prenos (v nadaljnjem besedilu »prenos«) je treba opraviti prek sheme za
prenos zavarovalnih poslov (v nadaljnjem besedilu »shema«). Shema bo opravljena prek
višjega civilnega sodišča v Angliji (ang. High Court of Justice, v nadaljnjem besedilu »višje
sodišče«) v skladu z delom VII zakona Združenega kraljestva o finančnih storitvah in trgih iz
leta 2000 (ang. Financial Services and Markets Act 2000).

1.3

V tem dokumentu je podan povzetek učinkov sheme.

1.4

Ta dokument je zgolj povzetek. Celotna shema bo na voljo na spletnem mestu podjetja
AmTrust, brezplačno pa bodo na voljo tudi kopije v tiskani obliki (za več informacij glejte
razdelek 5 v nadaljevanju).

2
2.1

Informacije o podjetjih AEL, AIU in AmTrust Italy
AEL je podjetje, ustanovljeno v Angliji in Walesu, matična številka 1229676. Sedež podjetja AEL
je na naslovu 10th Floor Market Square House, Saint James’s Street, Nottingham,
Nottinghamshire, NG1 6FG. Podjetje AEL ima dovoljenje in deluje pod nadzorom organa
Združenega kraljestva za bonitetno ureditev (ang. Prudential Regulation Authority, v nadaljnjem
besedilu »PRA«) ter organa za finančno poslovanje (ang. Financial Conduct Authority, v
nadaljnjem besedilu »FCA«).

2.2

AIU je podjetje, ustanovljeno na Irskem, matična številka 169384. Sedež podjetja AIU je na
naslovu 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irska. Podjetje AIU ima dovoljenje in deluje
pod nadzorom banke Central Bank of Ireland.

2.3

AmTrust Italy je podjetje, ustanovljeno v Italiji, matična številka 1917540518. Sedež podjetja
AmTrust Italy je na naslovu 14, Via Clerici, 20121 Milan, Italija. Podjetje AmTrust Italy ima
dovoljenje in deluje pod nadzorom italijanskega nadzornega organa za zavarovanja (ang.
Institute for the Supervision of Insurance).

3
3.1

Postopek in časovni razpored sheme
Predlagani časovni razpored za shemo je naslednji:
Ključni datumi

3.2

Obravnava na višjem sodišču

24. junij 2020

Predlagani »datum začetka veljavnosti« (datum prenosa
poslov v državah EGP-30 na podjetje AIU in datum prenosa
poslov zdravniških napak na podjetje AmTrust Italy)

00:01 (GMT) dne
1. julija 2020

Shema se ne bo začela izvajati, če je višje sodišče 24. junija 2020 ne odobri.
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3.3

Če višje sodišče določi kakršne koli spremembe ali pogoje za predlagano shemo, se shema ne
bo začela izvajati brez soglasja podjetij AEL, AIU in AmTrust Italy.

4
4.1

Povzetek sheme
V nadaljevanju je podan povzetek glavnih točk sheme. Kot je že navedeno zgoraj, je celotna
različica dokumenta sheme na voljo brezplačno (za več informacij glejte razdelek 5 v
nadaljevanju).

4.2

Poleg tega so podjetja AEL, AIU in AmTrust Italy pripravila več obvestil za zavarovance, ki so
na voljo na naslovu amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.
Učinek sheme

4.3

Kot je navedeno zgoraj, je namen sheme prenos vseh poslov v državah EGP-30 s podjetja AEL
na podjetje AIU in vseh poslov zdravniških napak s podjetja AEL na podjetje AmTrust Italy.
Terjatve, ki jih plača podjetje AIU oziroma AmTrust Italy po datumu začetka veljavnosti

4.4

Predvideno je, da bodo z datumom začetka veljavnosti
(a)

vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz poslov v državah EGP-30, samodejno prenesene
na podjetje AIU, zato jih podjetje AEL več ne bo imelo. To pomeni, da bo podjetje AIU
odgovorno za plačilo vseh terjatev in izpolnitev vseh drugih obveznosti, ki so v preteklosti
bile obveznosti podjetja AEL v zvezi s posli v državah EGP-30; in

(b)

vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz poslov zdravniških napak, bodo samodejno
prenesene na podjetje AmTrust Italy, zato jih podjetje AEL več ne bo imelo. To pomeni,
da bo podjetje AmTrust Italy odgovorno za plačilo vseh terjatev in izpolnitev vseh drugih
obveznosti, ki so v preteklosti bile obveznosti podjetja AEL v zvezi s posli zdravniških
napak.

Izjeme
4.5

Ne glede na predvideno, kot je opisano v razdelku 4.4 zgoraj, se lahko zgodi, da manjše število
polic ne bo zajetih v shemo. To so t. i. »izključene police« (ang. Excluded Policies«) oziroma
»preostale police« (ang. »Residual Policies«), kot so podrobneje opisane v celotni različici
sheme. Vse preostale police v zvezi s posli v državah EGP-30 bodo prenesene na podjetje AIU
takoj, ko bo to mogoče, po datumu začetka veljavnosti. Vse preostale police v zvezi s posli
zdravniških napak bodo prenesene na podjetje AmTrust Italy takoj, ko bo to mogoče, po datumu
začetka veljavnosti.
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Brez sprememb pogojev polic
4.6

Pogoji polic za prenos se ne bodo spremenili; izjema je le zavarovalnica v primeru poslov v
državah EGP-30, ki ne bo več podjetje AIU, ampak podjetje AEL, ter zavarovalnica v primeru
poslov zdravniških napak, ki bo zdaj podjetje AmTrust Italy in ne več podjetje AEL.
Upravljanje polic

4.7

Podjetje AIU bo vodilo posle v državah EGP-30 in podjetje AmTrust Italy bo vodilo posle
zdravniških napak načeloma na enak način, kot to trenutno počne podjetje AEL, in sicer v
skladu z obstoječimi sistemi skupine podjetij AmTrust, pravilniki in postopki, ki veljajo za
njegove dejavnosti v Evropi (in ki so občasno lahko posodobljeni).

4.8

Shema zato ne sme vplivati na postopke upravljanja polic za posle za prenos.
Nadaljevanje sodnega ali pravdnega postopka

4.9

Od datuma začetka veljavnosti naprej se bodo vsi tekoči sodni oziroma pravdni postopki, ki jih
sproži oziroma so sproženi zoper podjetje AEL v zvezi s posli v državah EGP-30, nadaljevali v
imenu oziroma zoper podjetje AIU, podjetje AIU pa bo upravičeno do vseh odgovorov na tožbe,
tožbenih zahtevkov, nasprotnih tožb in pravic do pobota, ki bi bili na voljo podjetju AEL. Od
datuma začetka veljavnosti naprej bodo vse tožbe, poravnave, odredbe ali razsodbe v tekočih
oziroma preteklih sodnih postopkih v imenu ali zoper podjetje AEL v zvezi s posli v državah
EGP-30 izvršljive v imenu ali zoper podjetje AIU in ne podjetje AEL.

4.10

Od datuma začetka veljavnosti naprej se bodo vsi tekoči sodni oziroma pravdni postopki, ki jih
sproži oziroma so sproženi zoper podjetje AEL v zvezi s posli zdravniških napak, nadaljevali v
imenu oziroma zoper podjetje AmTrust Italy, podjetje AmTrust Italy pa bo upravičeno do vseh
odgovorov na tožbe, tožbenih zahtevkov, nasprotnih tožb in pravic do pobota, ki bi bili na voljo
podjetju AEL. Od datuma začetka veljavnosti naprej bodo vse tožbe, poravnave, odredbe ali
razsodbe v tekočih oziroma preteklih sodnih postopkih v imenu ali zoper podjetje AEL v zvezi s
posli zdravniških napak izvršljive v imenu ali zoper podjetje AmTrust Italy in ne podjetje AEL.
Stroški in izdatki

4.11

Zavarovanci ne bodo imeli stroškov in izdatkov, ki nastanejo pri pripravi sheme ali v obravnavi
višjega sodišča.

5

Dodatne informacije
Če imate kakršna koli dodatna vprašanja ali potrebujete celotno različico sheme:


obiščite spletno stran amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers;
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pokličite nas na +44 (0)333 234 3454 (med 9:00 in 17:00 (po britanskem času, razen
med prazniki));



nam pišete na naslov:


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



Amtrust International (Portfolio Transfers)
6-8 College Green
Dublin 2
Irska; ali



Amtrust International (Portfolio Transfers)
14, Via Clerici
20121 Milan
Italija; ali



nam pošljete e-pošto na naslov: partvii@amtrustgroup.com.

Če imate kakršna koli splošna vprašanja o svoji polici, pokličite svojo osebo za stik v podjetju
AmTrust ali svojega posrednika.
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