Kære forsikringstager
VIGTIG INFORMATION OM DIN FORSIKRINGSPOLICE ELLER DIT KRAV MOD AMTRUST
EUROPE LIMITED – LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT
Vi skriver til dig for at orientere dig om, at der er stillet forslag om, at AmTrust Europe Limited
(AEL) den 1. juli 2020 overdrager sin virksomhed i Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde (bortset fra Storbritannien)( EØS30) til AmTrust International Underwriters
dac (AIU). Den virksomhed, der overdrages til AIU, omfatter en eller flere policer, som du har
hos AEL, og/eller eventuelle krav, som du har fremsat i henhold til de policer, der overdrages.
AEL overdrager også den italienske del af sin virksomhed, der vedrører lægelig fejlbehandling,
til AmTrust Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Italy). Du vil ikke være omfattet af denne del af den
foreslåede overdragelse (som defineret nedenfor), hvis du ikke har eller aldrig har haft en
police, der omfatter lægelig fejlbehandling hos AEL, og du ikke har fremsat et krav i forbindelse
med en sådan police.
Dette brev indeholder vigtige oplysninger om den foreslåede overdragelse, således at du har
rimelig tid til at vurdere, hvorvidt du og/eller dine interessenter kan blive påvirket negativt af den
foreslåede overdragelse.
Baggrund
Storbritannien udtræder som medlem af Den Europæiske Union (EU) den 31. januar 2020
(Brexit). Det er nødvendigt for AmTrust-koncernen at omstrukturere sin europæiske forretning
med henblik på fortsat at betjene sine europæiske forsikringstagere efter Brexit og efter udløb
af den overgangsperiode, der er aftalt mellem Storbritannien og EU (som p.t. forventes at
udløbe den 31. december 2020).
Således foreslår AEL at overdrage til:
a) AmTrust Italy hele den italienske del af sin virksomhed, der vedrører lægelig
fejlbehandling (hvilket omfatter eventuelle yderligere former for dækning i henhold til
policer vedrørende lægelig fejlbehandling) (den del af virksomheden, der vedrører
lægelig fejlbehandling), og
b) AIU hele den generelle forsikrings- og genforsikringsforretning (bortset fra den del af
virksomheden, der vedrører lægelig fejlbehandling), som den har tegnet og/eller
påtaget sig, der vedrører risici i EØS30, dog således, at hvis en police vedrører risici i
EØS30 og uden for EØS30, så vil kun den del af policen, der vedrører EØS30, blive
overdraget til AIU,
(under et kaldet den foreslåede overdragelse).
Den foreslåede overdragelse sikrer, at AmTrust-koncernen fortsat lovligt kan håndtere din
police og/eller behandle dit krav efter Brexit. Den foreslåede overdragelse af den del af
virksomheden, der vedrører lægelig fejlbehandling, vil også sikre, at hele den italienske del af
virksomheden, der vedrører lægelig fejlbehandling, som er tegnet af AEL, overtages af et
italiensk forsikringsskab og bliver omfattet af den italienske forsikringstilsynsmyndigheds
(IVASS) direkte tilsyn.
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Som led i en større omstrukturering af AmTrust-koncernen har AIU til hensigt at overdrage den
italienske del af virksomheden, der vedrører lægelig fejlbehandling, til AmTrust Italy, og AMT
Mortgage Insurance Limited har til hensigt at overdrage sin virksomhed til AIU. Disse yderligere
overdragelser er ikke indbyrdes afhængige af den foreslåede overdragelse.
Oplysninger om AIU og AmTrust Italy
AIU er et forsikrings- og genforsikringsselskab, der er stiftet i Irland, bemyndiget og reguleret
af den irske centralbank (Central Bank of Ireland, CBI). AmTrust Italy er et forsikrings- og
genforsikringsselskab, der er stiftet i Italien, bemyndiget og reguleret af IVASS. AEL, AIU og
AmTrust Italy er alle en del af AmTrust-koncernen.
Oplysninger om den foreslåede overdragelse
Den foreslåede overdragelse skal ske i overensstemmelse med den britiske lov om finansielle
tjenesteydelser og markeder af 2000 (the UK Financial Services and Markets Act 2000). Dette
kræver, at vi skal indhente godkendelse fra den britiske landsret (High Court of England and
Wales) (retten). Der er udpeget en uafhængig ekspert (den uafhængige ekspert), som skal
udarbejde en rapport til retten. Han har vurderet indvirkningen af den foreslåede overdragelse
og har konkluderet, at den ikke i væsentlig grad vil have nogen negativ påvirkning for nogen
grupper af forsikringstagere.
Det er et retligt krav, at vi skal kontakte dig som en del af denne proces, og hvis du vurderer,
at du vil blive negativt påvirket af den foreslåede overdragelse, er du berettiget til at fremlægge
erklæringer over for retten, og dette brev indeholder nærmere oplysninger om, hvordan du kan
gøre dette.
Diagrammet i brochuren "Spørgsmål og svar", som der henvises til nedenfor, kan hjælpe dig
med at identificere hvilke policer, som (helt eller delvist) er omfattet af den foreslåede
overdragelse. Ligeledes, hvis du har en eller flere policer hos AEL (en eller flere, som kan være
omfattet af den foreslåede overdragelse, og en eller flere, som kan være undtaget fra den
foreslåede overdragelse), vil diagrammet i brochuren "Spørgsmål og svar" hjælpe dig med at
identificere hvilke af dine policer, der overdrages til AIU eller AmTrust Italy, og hvilke af dine
policer, der forbliver hos AEL. Hvis du fortsat er usikker på, hvilke af dine policer, der
overdrages til AIU eller AmTrust Italy, bedes du kontakte os ved brug af de kontaktoplysninger,
der er anført nedenfor.
Hvis din police eller dine policer overdrages til AIU i henhold til den foreslåede overdragelse,
vil eventuelle fornyelser af denne police/disse policer, som finder sted på eller efter den 1. juli
2020, også finde sted hos AIU på den pågældende fornyelsesdato.
Hvis du har modtaget dette brev, fordi du har gjort et krav gældende i henhold til en police hos
AEL, så skal intet i dette brev anses for at være en anerkendelse eller accept af gyldigheden
af dit krav eller af noget ansvar for AEL (eller, efter den foreslåede overdragelse, AIU eller
AmTrust Italy) i relation til det pågældende krav (og navnlig skal eventuelle forbehold for
rettigheder fortsat opretholdes) eller gyldigheden af din police (herunder hvis en sådan police
er blevet erklæret ugyldig).
Den foreslåede overdragelse vil ikke have nogen indvirkning på:


vores forpligtelser over for dig



vilkårene og betingelserne for din dækning
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størrelsen af din præmie



løbetiden af din police/dine policer



den måde, hvorpå din police administreres, eller



en anmeldelse, du har foretaget, eller som du foretager i henhold til din police eller dine
policer, herunder den måde, hvorpå eventuelle anmeldelser, du har foretaget i henhold
til din police eller dine policer, håndteres.

Din berettigelse til adgang til at gøre brug af FSCS, Storbritanniens lovpligtige
indskudsforsikrings- og investorers kompensationsordning (Financial Services Compensation
Scheme), og Den finansielle ombudsmand (the Financial Ombudsman Service, FOS), kan
ændre sig efter den foreslåede overdragelse. Dette er nærmere beskrevet i brochuren
"Spørgsmål og svar", som er vedlagt dette brev.
Hvordan beskyttes dine interesser?
Den juridiske proces for den foreslåede overdragelse er udarbejdet for at beskytte dine
interesser. Sammenfatning:


Retten skal godkende den foreslåede overdragelse, for at den kan gennemføres. Retten
vil vurdere, hvorvidt den foreslåede overdragelse vil påvirke forsikringstagerne negativt,
og hvorvidt det er passende at godkende den foreslåede overdragelse. Retsmødet finder
sted den 24. juni 2020 i High Court of Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London,
EC4A 1NL, Storbritannien.



Du har ret til at overvære retsmødet, hvor den foreslåede overdragelse vil blive
behandlet, og til at fremkomme med eventuelle indsigelser eller bekymringer, som du
måtte have, enten direkte eller ved at udpege en advokat til at deltage på dine vegne.
Hvis du ønsker at ringe eller skrive til os i stedet for at møde op personligt, vil vi skriftligt
fremlægge eventuelle indsigelser, vi har modtaget fra dig, over for retten, den 24. juni
2020. Hvis du beslutter dig for at skrive til os, beder vi dig gøre det hurtigst muligt og
meget gerne inden den 17. juni 2020.



Med forbehold for rettens godkendelse forventes det, at policerne automatisk vil blive
overdraget til enten AIU eller AmTrust Italy den 1. juli 2020. I tilfælde af, at retten
godkender overdragelsen til AIU, men ikke overdragelsen til AmTrust Italy, vil
overdragelsen til AIU blive gennemført (og vice versa). Enhver ændring af datoen for
retsmødet eller datoen for den foreslåede overdragelse (eller en del af den foreslåede
overdragelse)
vil
blive
meddelt
på
vores
hjemmeside
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).



Den uafhængige ekspert har vurderet indvirkningen af den foreslåede overdragelse og
har konkluderet, at den ikke i væsentlig grad vil have nogen negativ påvirkning af nogen
gruppe af forsikringstagere.



AEL har rådført sig grundigt med sine tilsynsmyndigheder, det britiske finanstilsyn (the
Financial Conduct Authority) og den britiske kontrolmyndighed (Prudential Regulation
Authority). AIU og AmTrust Italy har også været i forbindelse med deres
tilsynsmyndigheder, henholdsvis CBI og IVASS. De britiske tilsynsmyndigheder er
berettigede til at fremlægge deres egne erklæringer for retten, og det forventer vi, at de
gør.
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Hvad skal du gøre?
Læs omhyggeligt de oplysninger, vi har anført i dette brev. Vi har vedlagt en brochure med:


"Spørgsmål og svar" om den foreslåede overdragelse,



som er en sammenfatning af det juridiske dokument, der beskriver vilkårene for den
foreslåede overdragelse (dokumentet vedrørende ordningen)



en sammenfatning af den uafhængige eksperts rapport, og



en kopi af en juridisk meddelelse, der nærmere beskriver retsmødet vedrørende den
foreslåede overdragelse.

Sådan kan du fremkomme med dine synspunkter
Hvis du er tilfreds med den foreslåede overdragelse og de oplysninger, der er indeholdt i dette
brev, skal du ikke gøre yderligere. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis du har
nogen spørgsmål eller bekymringer om den foreslåede overdragelse, eller hvis du tror, at den
kan påvirke dig negativt, så bedes du kontakte os hurtigst muligt og meget gerne inden den 17.
juni 2020.
Du kan:


ringe til hjælpelinjen på +44 (0)333 234 3454 mellem kl. 9 og 17 (britisk tid) mandag til
fredag (helligdage undtaget)



skrive til os på





Amtrust International (Portfolio Transfers)
Exchequer Court
33 St Mary Axe
London EC3A 8AA
Storbritannien,



Amtrust International (Portfolio Transfers)
6-8 College Green
Dublin 2
Irland, eller



Amtrust International (Portfolio Transfers)
14, Via Clerici
20121 Milano
Italien, eller

sende os en e-mail på: partvii@amtrustgroup.com.

Hvis du har nogen generelle spørgsmål vedrørende din police eller dit krav, bedes du kontakte
din sædvanlige kontaktperson hos AmTrust eller din forsikringsmægler.
For nemheds skyld er disse oplysninger også tilgængelige på AmTrusts hjemmeside
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers), sammen med komplette
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udgaver af de dokumenter, der er vedlagt dette brev, dokumentet vedrørende ordningen og
den uafhængige eksperts rapport. Alle opdateringer og oplysninger om status for den
foreslåede overdragelse, herunder en eventuel supplerende rapport fra den uafhængige
ekspert, som kan blive udarbejdet inden retsmødet, vil også blive opslået på denne
hjemmeside.
Hvis du kender andre, som har en interesse i og/eller berettiget til at gøre krav gældende i
henhold til din police, bedes du informere dem om den foreslåede overdragelse og videregive
de oplysninger, der er indeholdt i dette brev og brochuren.
Med venlig hilsen

For og på vegne af

For og på vegne af

AmTrust Europe Limited

AmTrust International
Underwriters dac

For og på vegne af

AmTrust Assicurazioni s.p.a.
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