Αγαπητέ κύριε, αγαπητή κυρία,
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Ή ΤΗΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ AMTRUST EUROPE LIMITED - ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
Με την παρούσα επιστολή σάς ενημερώνουμε ότι η AmTrust Europe Limited (AEL) θα
μεταφέρει την επιχειρηματική της δραστηριότητα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(πλην του Ηνωμένου Βασιλείου) (ΕΟΧ30) την 1η Ιουλίου 2020 στην AmTrust International
Underwriters dac (AIU). Η επιχειρηματική δραστηριότητα που μεταφέρεται στην AIU
περιλαμβάνει κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ή περισσότερα) που διατηρείται ή διατηρούσατε
με την AEL ή/και κάθε απαίτηση που έχετε πραγματοποιήσει με βάση ή σε σχέση με τα
μεταφερόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Η AEL μεταφέρει επίσης την ιταλική ασφαλιστική της δραστηριότητα για ζητήματα αθέμιτης
ιατρικής πρακτικής στην AmTrust Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Ιταλίας). Δεν θα υπόκεισθε σε
αυτό το μέρος της Προτεινόμενης Μεταφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω) αν δεν διατηρείτε ή
δεν κατείχατε ποτέ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αθέμιτης ιατρικής πρακτικής με την AEL και δεν
έχετε πραγματοποιήσει κάποια απαίτηση σε σχέση με τέτοιου είδους ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Αυτή η επιστολή περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταφορά
ώστε να έχετε τον εύλογο χρόνο να εξετάσετε αν εσείς ή/ τα ενδιαφερόμενα μέρη σας ενδέχεται
να επηρεαστούν δυσμενώς από την Προτεινόμενη Μεταφορά.
Ιστορικό
Το Ηνωμένο Βασίλειο έπαψε να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στις 31 Ιανουαρίου
2020 (Brexit). Είναι απαραίτητο ο όμιλος AmTrust να αναδιαρθρώσει τις ευρωπαϊκές του
δραστηριότητες προκειμένου να συνεχίσει να εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους ως
αποτέλεσμα του Brexit και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που συμφωνήθηκε μεταξύ
του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ (η οποία επί του παρόντος αναμένεται να λήξει στις 31
Δεκεμβρίου 2020).
Συνεπώς, η AEL προτείνει να μεταφερθεί στην:
a) AmTrust Ιταλίας όλη την ιταλική ασφαλιστική δραστηριότητα για ζητήματα αθέμιτης
ιατρικής πρακτικής (η οποία περιλαμβάνει πρόσθετες μορφές κάλυψης βάσει
ασφαλιστηρίων συμβολαίων αθέμιτης ιατρικής πρακτικής) (η Επιχείρηση Medmal),
και στην
b) AIU όλη τη γενική ασφαλιστική και αντασφαλιστική δραστηριότητα (διαφορετική από
την Επιχείρηση Medmal) που έχει εγγράψει ή/και αναλάβει, η οποία αφορά κινδύνους
που εντοπίζονται εντός του ΕΟΧ30, εκτός όταν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αφορά
κινδύνους που εντοπίζονται τόσο εντός του ΕΟΧ30 όσο και εκτός του ΕΟΧ30,
περίπτωση κατά την οποία μόνο εκείνο το μέρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που
αφορά τον ΕΟΧ30 θα μεταφέρεται στην AIU,
(από κοινού, η Προτεινόμενη Μεταφορά).
Η Προτεινόμενη Μεταφορά διασφαλίζει ότι ο όμιλος AmTrust μπορεί να συνεχίσει να εξυπηρετεί
νόμιμα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή/και την απαίτησή σας μετά από το Brexit. Η Προτεινόμενη

AmTrust Europe Limited • Exchequer Court, 33 St Mary Axe, London EC3A 8AA, United Kingdom
AmTrust International Underwriters DAC • 6-8 College Green, Dublin 2, Ireland
AmTrust Assicurazioni S.p.A. • 14, Via Clerici, 20121 Milan, Italy
www.amtrustfinancial.com/amtrustinternational

Μεταφορά της Επιχείρησης Medal θα διασφαλίσει επίσης ότι όλη η ιταλική ασφαλιστική
δραστηριότητα για ζητήματα αθέμιτης ιατρικής πρακτικής που καλύπτει η AEL αναλαμβάνεται
από έναν ιταλικό ασφαλιστή και υπόκειται στην άμεση εποπτεία του Ιταλικού Οργανισμού
Εποπτείας Ασφαλίσεων (IVASS).
Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης του ομίλου AmTrust, η AIU προτίθεται να
μεταβιβάσει την ιταλική ασφαλιστική δραστηριότητα για ζητήματα αθέμιτης ιατρικής πρακτικής
στην AmTrust Ιταλίας και η AMT Mortgage Insurance Limited προτίθεται να μεταβιβάσει τις
δραστηριότητές της στην AIU. Αυτές οι πρόσθετες μεταφορές δεν είναι αλληλεξαρτώμενες με
την Προτεινόμενη Μεταφορά.
Πληροφορίες για την AIU και την AmTrust Ιταλίας
Η AIU είναι μια ασφαλιστική και αντασφαλιστική εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία, η
λειτουργία της οποίας εξουσιοδοτείται και ρυθμίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας
(CBI). Η AmTrust Ιταλίας είναι μια ασφαλιστική και αντασφαλιστική εταιρεία που έχει συσταθεί
στην Ιταλία, η λειτουργία της οποίας εξουσιοδοτείται και ρυθμίζεται από τον Οργανισμό IVASS.
Η AEL, η AIU και η AmTrust Ιταλίας είναι μέλη του ομίλου AmTrust.
Πληροφορίες σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταφορά
Η Προτεινόμενη Μεταφορά πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τον νόμο περί
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου του 2000 (UK Financial
Services and Markets Act 2000). Αυτό απαιτεί να λάβουμε έγκριση από το Ανώτερο Δικαστήριο
της Αγγλίας και Ουαλίας (High Court of England and Wales) (το Δικαστήριο). Ένας
ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας (ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας) έχει οριστεί προκειμένου
να συντάξει έκθεση για το Δικαστήριο. Έχει αξιολογήσει τον αντίκτυπο της Προτεινόμενης
Μεταφοράς και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς οποιαδήποτε
ομάδα ασφαλισμένων.
Αποτελεί νόμιμη προϋπόθεση να επικοινωνήσουμε μαζί σας ως μέρος αυτής της διαδικασίας
και αν θεωρήσετε ότι επηρεάζεστε δυσμενώς από την Προτεινόμενη Μεταφορά, έχετε το
δικαίωμα να προβείτε σε δηλώσεις ενώπιον του Δικαστηρίου, επομένως η παρούσα επιστολή
περιέχει πληροφορίες για το πώς να το πράξετε.
Το διάγραμμα στον «Οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων» που αναφέρεται παρακάτω θα σας
βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια ασφαλιστήρια συμβόλαια θα αποτελέσουν (ολικώς ή μερικώς)
μέρος της Προτεινόμενης Μεταφοράς. Παρομοίως, αν έχετε περισσότερα από ένα
ασφαλιστήρια συμβόλαια με την AEL (ένα ή περισσότερα από τα οποία ενδέχεται να συνιστούν
μέρος της Προτεινόμενης Μεταφοράς και ένα ή περισσότερα από τα οποία ενδέχεται να
αποκλειστούν από την Προτεινόμενη Μεταφορά), το διάγραμμα στον «Οδηγό ερωτήσεων και
απαντήσεων» θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε ποια από αυτά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια
θα μεταφερθούν στην AIU ή την AmTrust Ιταλίας και ποια από αυτά θα παραμείνουν στην AEL.
Αν εξακολουθείτε να μην είστε βέβαιοι ποια ασφαλιστήρια συμβόλαια θα μεταφερθούν στην
AIU ή την AmTrust Ιταλίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται
παρακάτω.
Αν, στο πλαίσιο της Προτεινόμενης Μεταφοράς, ένα ή περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαιά
σας μεταβιβάζουν στην ΑIU τυχόν ανανεώσεις του ή των εν λόγω συμβολαίων οι οποίες
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2020 θα ανανεωθούν επίσης με την AIU την αντίστοιχη
ημερομηνία ανανέωσης.
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Αν η επιστολή αυτή σάς έχει αποσταλεί επειδή πραγματοποιείτε κάποια απαίτηση στο πλαίσιο
ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την AEL, κανένα σημείο της παρούσας δεν θα πρέπει να
θεωρηθεί ως παραδοχή ή αποδοχή της εγκυρότητας της απαίτησής σας ή οποιασδήποτε
ευθύνης της AEL (ή, μετά την Προτεινόμενη Μεταφορά, της AIU ή της AmTrust Ιταλίας) σε
σχέση με αυτήν την απαίτηση (και, ειδικότερα, κάθε επιφύλαξη δικαιωμάτων, αν έχουν δοθεί,
παραμένουν αποκλειστικά παραχωρημένα) ή σε σχέση με την εγκυρότητα του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου σας (μεταξύ άλλων, ακόμα και αν το εν λόγω συμβόλαιο έχει ακυρωθεί).
Η Προτεινόμενη Μεταφορά δεν θα επηρεάσει:


τις υποχρεώσεις μας προς εσάς,



τους όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψής σας,



το ποσό του ασφάλιστρου σας,



τη διάρκεια του συμβολαίου ή των συμβολαίων σας,



τον τρόπο διαχείρισης του συμβολαίου σας, ή



οποιαδήποτε απαίτηση που ενδέχεται να έχετε υποβάλετε ή ενδέχεται να υποβάλετε
σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή τα συμβόλαιά σας, συμπεριλαμβανομένου
του τρόπου με τον οποίο τυγχάνουν διεκπεραίωσης οποιεσδήποτε απαιτήσεις που έχετε
υποβάλει ή ενδέχεται να υποβάλετε βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή των
συμβολαίων σας.

Ωστόσο, η επιλεξιμότητά σας για ένταξη στο Πρόγραμμα Αποζημίωσης Χρηματοπιστωτικών
Υπηρεσιών (Financial Services Compensation Scheme) και στην Υπηρεσία
Χρηματοπιστωτικού Διαμεσολαβητή (Financial Ombudsman Service) του Ηνωμένου Βασιλείου
ενδέχεται να αλλάξει μετά την Προτεινόμενη Μεταφορά. Αυτό περιλαμβάνεται στον «Οδηγό
ερωτήσεων και απαντήσεων» που επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή.
Πώς προστατεύονται τα συμφέροντά σας;
Η νομική διαδικασία για την Προτεινόμενη Μεταφορά έχει σκοπό να βοηθήσει στην προστασία
των συμφερόντων σας. Συνοψίζοντας:


Το Δικαστήριο πρέπει να εγκρίνει την Προτεινόμενη Μεταφορά, προκειμένου αυτή να
προχωρήσει. Το Δικαστήριο θα εξετάσει κατά πόσο η Προτεινόμενη Μεταφορά θα
επηρεάσει δυσμενώς τους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων και κατά πόσο είναι
σκόπιμο να εγκριθεί η Προτεινόμενη Μεταφορά. Η ακρόαση του Δικαστηρίου θα
διεξαχθεί στις 24 Ιουνίου 2020 στο High Court of Justice (Ανώτερο Δικαστήριο), 7
Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Ηνωμένο Βασίλειο.



Έχετε το δικαίωμα να παρευρεθείτε στην ακρόαση του Δικαστηρίου που θα εξετάσει την
Προτεινόμενη Μεταφορά και να παρουσιάσετε οποιεσδήποτε αντιρρήσεις ή
προβληματισμούς που ενδέχεται να έχετε άμεσα ή να διορίσετε νομικό σύμβουλο που
θα παρευρεθεί εκ μέρους σας. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε ή να γράψετε σε εμάς αντί να
εμφανιστείτε αυτοπροσώπως, θα παρουσιάσουμε γραπτώς τις τυχόν αντιρρήσεις που
θα έχουμε λάβει από εσάς στο Δικαστήριο στις 24 Ιουνίου 2020. Αν αποφασίσετε να μας
γράψετε, παρακαλούμε να το πράξετε το συντομότερο δυνατό και κατά προτίμηση όχι
αργότερα από τις 17 Ιουνίου 2020.
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Με την επιφύλαξη της έγκρισης του Δικαστηρίου, αναμένεται ότι τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια θα μεταφερθούν αυτόματα είτε στην AIU είτε στην AmTrust Ιταλίας την 1η
Ιουλίου 2020. Σε περίπτωση που το Δικαστήριο εγκρίνει τη μεταφορά στην AIU αλλά όχι
τη μεταφορά στην AmTrust Ιταλίας, η μεταφορά προς την AIU θα εξακολουθήσει να
πραγματοποιηθεί (και αντίστροφα). Κάθε αλλαγή της ημερομηνίας ακρόασης του
Δικαστηρίου ή της ημερομηνίας της Προτεινόμενης Μεταφοράς (ή μέρους της
Προτεινόμενης
Μεταφοράς)
θα
ανακοινωθεί
στον
ιστότοπό
μας
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).



Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας αξιολόγησε τον αντίκτυπο της Προτεινόμενης
Μεταφοράς και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς οποιαδήποτε
ομάδα αντισυμβαλλόμενων.



Η AEL είχε στενές διαβουλεύσεις με τους ρυθμιστικούς της φορείς, την Αρχή
Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority) και την Αρχή Εποπτικής
Ρύθμισης (Prudential Regulation Authority). Η AIU και η AmTrust Ιταλίας συνεργάστηκαν
επίσης με τις ρυθμιστικές αρχές τους, την CBI και την IVASS, αντίστοιχα. Οι ρυθμιστικές
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν το δικαίωμα να προβούν στις δικές τους δηλώσεις
στο Δικαστήριο και αναμένουμε από αυτές να το πράξουν.

Τι θα πρέπει να κάνετε;
Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που έχουμε συμπεριλάβει στην παρούσα επιστολή.
Εσωκλείουμε οδηγό που περιέχει:


«Ερωτήσεις και απαντήσεις» σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταφορά,



συνοπτική παρουσίαση του νομικού εγγράφου το οποίο καθορίζει τους όρους της
Προτεινόμενης Μεταφοράς (το Έγγραφο Προγράμματος).



συνοπτική έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα, και



αντίγραφο της νομικής ανακοίνωσης που καθορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με την
ακρόαση του Δικαστηρίου για την Προτεινόμενη Μεταφορά.

Πώς να γνωστοποιήσετε τις απόψεις σας
Αν είστε καλυμμένοι στο ζήτημα της Προτεινόμενης Μεταφοράς και τις πληροφορίες που
συγκεντρώσαμε και σας παρέχουμε στην παρούσα επιστολή, δεν χρειάζεται να προβείτε σε
περαιτέρω ενέργειες. Ωστόσο, αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε τυχόν
ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταφορά ή θεωρείτε ότι ενδέχεται
να επηρεαστείτε δυσμενώς, τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, το συντομότερο
δυνατό, και κατά προτίμηση όχι αργότερα από τις 17 Ιουνίου 2020.
Μπορείτε:


να καλέσετε τις γραμμές βοήθειας στον αριθμό +44 (0)333 234 3454 που είναι
διαθέσιμες μεταξύ 9:00 π.μ. και 17:00 μ.μ., ώρα Ηνωμ. Βασιλείου, Δευτέρα έως
Παρασκευή (εκτός αργιών).



να μας γράψετε μας στη διεύθυνση:
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Amtrust International (Portfolio Transfers)
Exchequer Court
33 St Mary Axe
London EC3A 8AA
Ηνωμένο Βασίλειο



Amtrust International (Portfolio Transfers)
6-8 College Green
Dublin 2
IΙρλανδία, ή



Amtrust International (Portfolio Transfers)
14, Via Clerici
20121 Milan
Ιταλία, ή

να μας στείλετε e-mail στο: partvii@amtrustgroup.com.

Αν έχετε γενικές ερωτήσεις σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την απαίτησή σας,
επικοινωνήστε με τον συνήθη υπεύθυνο επικοινωνίας σας στην AmTrust ή τον ασφαλιστή σας.
Για διευκόλυνσή σας, οι πληροφορίες αυτές είναι επίσης διαθέσιμες στον ιστότοπο της AmTrust
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers) μαζί με πλήρη αντίγραφα
των εγγράφων που επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή, το Έγγραφο του Προγράμματος
και την έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα. Όλες οι ενημερώσεις και λεπτομέρειες
σχετικά με την πρόοδο της Προτεινόμενης Μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε
συμπληρωματικής έκθεσης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα, η οποία ενδέχεται να
εκπονηθεί πριν από την ακρόαση του Δικαστηρίου, θα δημοσιευθούν επίσης σε αυτόν τον
ιστότοπο.
Αν γνωρίζετε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συμφέρον ή/και δικαίωμα να υποβάλει
απαίτηση δυνάμει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας, ενημερώστε τον/την για την
Προτεινόμενη Μεταφορά και μεταβιβάστε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα
επιστολή και στον οδηγό.
Με εκτίμηση,

Για την και εκ μέρους της
AmTrust Europe Limited

Για την και εκ μέρους της
AmTrust Assicurazioni s.p.a.

Για την και εκ μέρους της
AmTrust International
Underwriters dac
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