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Svar på dina frågor
Avsnitt 1

Allmän översikt
1.1 Vilka är de föreslagna ändringarna?
AmTrust Europe Limited (AEL) avser att överföra till:
a) AmTrust Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Italy) all företagets italienska
verksamhet rörande medicinsk felbehandling (vilket omfattar alla ytterligare
typer av täckning enligt försäkringar för medicinsk felbehandling)
(Verksamhet rörande medicinsk felbehandling); och
b) AmTrust International Underwriters DAC (AIU) all generell försäkrings- och
återförsäkringsverksamhet (annan än Verksamhet rörande medicinsk
felbehandling) som företaget har tecknat och/eller övertagit som berör risker
som är belägna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet exklusive
Storbritannien (EEA30), med undantag för att när en försäkring berör risker
som är belägna både i EEA30 och utanför EEA30, kommer endast den del av
försäkringen som berör EEA30 att överföras till AIU (EEA30-verksamhet),
(tillsammans Överföringen).
Denna process kallas för en del VII-överföring och verkställs med hjälp av en Plan.
1.2 När kommer Överföringen att ske?
Om den godkänns av High Court of Justice of England and Wales (Domstolen), är
Överföringen planerad att träda i kraft på Ikraftträdandedatumet. Det förväntas att
detta kommer att vara den 1 juli 2020.
I händelse av att Domstolen godkänner överföringen till AIU, men inte överföringen till
AmTrust Italy, kommer överföringen till AIU fortfarande att äga rum (och vice versa).
Eventuell ändring av datumet för Domstolsförhandlingen eller datumet för
Överföringen (eller någon del av Överföringen) kommer att tillkännages på vår
webbplats (amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).
1.3 Vilka försäkringar överförs?
Alla försäkringar som beskrivs i punkt 1.1 ovan.
Om du har mer än en försäkring med AEL (en eller flera av dessa kan utgöra en del
av Överföringen och en eller flera av dessa kan vara undantagna från Överföringen),
kommer diagrammet i bilagan till den här broschyren att hjälpa dig att identifiera vilka
av dina försäkringar som kommer att överföras till AIU eller AmTrust Italy och vilka av
dina försäkringar som kommer att finnas kvar hos AEL.
Om du fortfarande är osäker på vilka av dina försäkringar som kommer att överföras
till AIU eller AmTrust Italy och vilka av dina försäkringar som kommer att finnas kvar
hos AEL, ber vi dig att kontakta oss med hjälp av uppgifterna i avsnitt 6 nedan.
1.4 Varför gör AEL detta?
Storbritannien upphörde att vara medlem i Europeiska unionen (EU) den 31 januari
2020 (Brexit). Det är nödvändigt för AmTrust-koncernen att omstrukturera sin
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europeiska verksamhet för att fortsätta att erbjuda tjänster till sina europeiska
försäkringstagare till följd av Brexit och efter utgången av den övergångsperiod som
överenskommits mellan Storbritannien och EU (som för närvarande förväntas upphöra
den 31 december 2020).
Som en del av en bredare omstrukturering av AmTrust-koncernen:
a) har AIU för avsikt att överföra sin verksamhet rörande medicinsk
felbehandling till AmTrust Italy enligt en av irländsk domstol sanktionerad
process, som föreslås träda i kraft den 1 juli 2020; och
b) AMT Mortgage Insurance Limited avser att överföra sin EEA30-verksamhet till
AIU under en separat del VII-överföring avsedd att äga rum i september 2020.
1.5 Vad händer om det upprättas ett handelsavtal med EU som omfattar
finansiella tjänster?
Den aktuella avsikten hos AEL, AIU och AmTrust Italy (AmTrust) är att gå vidare med
Överföringen, oavsett när övergångsperioden upphör och oavsett vilka
överenskommelser som Storbritannien och EU kommer överens om gällande handel
efter Brexit.
Eventuell ändring av det förväntade Ikraftträdandedatumet eller avsedd
implementeringen av Planen kommer att tillkännages på AmTrusts webbplats på
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.
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Avsnitt 2

Mer om AIU och AmTrust Italy
2.1 Vem är AIU?
AIU inkorporerades i Irland den 28 januari 1991 och beviljades sin försäkrings- och
återförsäkringslicens av Irlands centralbank den 12 juni 1991.
AIU ingår i samma företagskoncern som AEL. Både AIU och AEL är indirekt helägda
dotterbolag tillhörande AmTrust Financial Services Inc., ett företag som är inkorporerat
i USA (AFSI). AFSI ägs av Evergreen Parent GP, LLC, ett holdingbolag med säte i
Delaware.
AIU har väsentligt samma ramverk för riskaptit som AEL, där både AEL och AIU riktar
in sig på en solvenskapitalkvot på 140 % (beräknat enligt standardmodellen Solvens
II). AIU har en god rating för finansiell styrka på ”A-” (utmärkt).
2.2 Vilka är AmTrust Italy?
AmTrust Italy inkorporerades i Italien den 3 april 2007 och beviljades sin försäkringsoch återförsäkringslicens av den italienska tillsynsmyndigheten för försäkrings- och
återförsäkringsbolag (IVASS) den 14 mars 2008.
AmTrust Italy ingår i samma företagskoncern som AEL. Både AmTrust Italy och AEL
är indirekt helägda dotterbolag tillhörande AFSI.
AmTrust Italys inriktade solvenskapitalkvot
standardmodellen Solvens II).

är

145 %

(beräknat

enligt

2.3 Hur kommer AIU eller AmTrust Italy att administrera min försäkring?
AIU kommer att administrera EEA30-verksamhet och AmTrust Italy kommer att
administrera Verksamhet rörande medicinsk felbehandling i stort sett på samma sätt
som dessa för närvarande administreras av AEL, i enlighet med AmTrust-koncernens
nuvarande system, policyer och rutiner för den europeiska verksamheten (enligt hur
densamma kan uppdateras då och då).
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Avsnitt 3

Mer om överföringsprocessen
3.1 Vad är Överföringen?
Överföringen styrs av en process under del VII i Storbritanniens Financial Services
and Markets Act 2000 som gör det möjligt för grupper av försäkrings- och
återförsäkringspremier att flyttas mellan två försäkrare eller återförsäkrare. De
försäkringsgivare eller återförsäkrare som berörs kan antingen vara i samma
försäkringsgrupp (som i detta fall) eller från olika företagsgrupper.
En ansökan måste godkännas av Domstolen innan Överföringen kan ske. Tillämpliga
förordningar kräver att AEL, AIU och AmTrust Italy utser en Oberoende expert som
godkänts av tillsynsmyndigheterna, som undersöker effekten av den Föreslagna
överföringen på de olika grupperna av berörda försäkringstagare och lämnar en
rapport till Domstolen. Försäkringstagare måste meddelas och ges tillfälle att
överväga förslagen, och de har rätt att invända eller väcka frågeställningar om de
anser att de skulle påverkas negativt.
3.2 Var och när kommer Domstolsförhandlingen att äga rum?
Domstolsförhandlingen kommer att äga rum vid Högsta domstolen High Court of
Justice, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Storbritannien den 24
juni 2020.
Du kommer att kunna hitta information om resultatet av förhandlingen på vår
webbplats på amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers eller
genom att ringa hjälplinjen på +46 (0)1055 172 42 telefontid mellan 09:00 till 17:00
[svensk tid] måndag till fredag (med undantag för allmänna helgdagar).
3.3 Vad kommer att hända vid Domstolsförhandlingen?
Domstolen kommer att överväga om Överföringen påverkar försäkringstagare negativt
och om det är lämpligt att tillåta Överföringen.
Domaren granskar vittnesmål och bevis som lagts fram av AEL, AIU och AmTrust Italy
och tar hänsyn till rapporterna från den Oberoende experten och
tillsynsmyndigheterna. Tid kommer att avsättas för att höra eventuella invändningar
eller farhågor (antingen skriftligen, per telefon eller personligen) från berörda
försäkringstagare eller andra personer som anser att de skulle påverkas negativt av
förslagen.
Domaren måste besluta om det är lämpligt att godkänna Överföringen med hänsyn till
alla bevis. Om domaren godkänner Överföringen fattas sedan ett Domstolsbeslut,
vilket innebär att Planen träder i kraft vid en angiven tidpunkt som anges i Beslutet.
3.4 Vad kan du göra om du tror att du kan påverkas negativt?
Om du tror att du kan påverkas negativt till följd av Överföringen har du rätt att
invända eller ta upp dina farhågor antingen skriftligen eller per telefon i förväg eller
personligen vid Domstolsförhandlingen. Du kan välja att utse ett juridiskt ombud som
närvarar vid Domstolsförhandlingen för din räkning. Eventuella invändningar eller
farhågor som rör Överföringen och som meddelas till oss per telefon eller skriftligen
med hjälp av uppgifterna nedan kommer att inkluderas i den information som lämnas
till Domstolen.
Om du behöver ytterligare information eller om du har några frågor eller funderingar
kring Överföringen eller anser att du kan påverkas negativt ska du kontakta oss så
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snart som möjligt och helst inte senare än den 17 juni 2020 med hjälp av uppgifterna
nedan.
Du kan kontakta oss genom att:


ringa hjälplinjen på +46 (0)1055 172 42 telefontid mellan 09:00 till 17:00
[svensk tid] måndag till fredag (exklusive allmänna helgdagar)



skriva till oss på:





AmTrust International (portföljöverföringar)
Exchequer Court
33 St Mary Axe
London EC3A 8AA
Storbritannien



AmTrust International (portföljöverföringar)
6-8 College Green
Dublin 2
Irland eller



AmTrust International (portföljöverföringar)
14, Via Clerici
20121 Milan
Italien eller

skicka oss e-post till: partvii@amtrustgroup.com.

3.5 Vad menar ni med ”påverka negativt”?
Domstolen kan överväga alla typer av effekter på försäkringstagare. Detta omfattar
förändringar av den ekonomiska säkerheten för de företag som berörs, eller
förändringar i administrationen av EEA30-verksamheten och Verksamheten rörande
medicinsk felbehandling. Om det sker några förändringar till det sämre innebär detta
inte nödvändigtvis att Överföringen är orättvis eller orimlig, eftersom de kan uppvägas
av andra förmåner, eller så kan de vara extremt små eller endast förekomma sällan.
Den Oberoende experten tar hänsyn till väsentligheterna i eventuella negativa
förändringar baserat på deras storlek eller sannolikhet att inträffa och presenterar sina
slutsatser i sin Rapport.
Se den bifogade sammanfattningen av den Oberoende expertens Rapport och punkt
5.4 nedan för en bedömning av de negativa effekterna av Överföringen.
3.6 Vad händer om Domstolen inte godkänner Överföringen?
Om Överföringen avslås kommer din försäkring att kvarstå hos AEL.
Om Överföringen av någon anledning fördröjs kommer vi att informera
försäkringstagarna
om
detta
via
vår
webbplats
på
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Om det förväntas bli
en långvarig försening eller om Överföringen avslås kommer vi även att skriva till
berörda försäkringstagare för att meddela dem.
3.7 Kommer jag att debiteras extra för något av detta?
Nej, du kommer inte att ombes att bära kostnaderna för Överföringen. AEL, AIU och
AmTrust Italy kommer att stå för kostnaderna och avgifterna för att genomföra
Överföringen.
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Avsnitt 4

Mer om den Oberoende experten
4.1 Vem är den Oberoende experten?
Den Oberoende experten är Stewart Mitchell från Lane Clark & Peacock LLP. Stewart
Mitchell är medlem (fellow) i Institute and Faculty of Actuaries (institutet och fakulteten
för aktuarier) och har över 30 års erfarenhet inom försäkringsbranschen.
4.2 Vad är hans roll?
Den Oberoende experten har utsetts att yttra sig om förslagens sannolika effekt på
försäkringstagare. Hans rapport är opartisk, baserad på noggrann granskning av
förslagen och verksamheten inom AEL, AIU och AmTrust Italy. AEL, AIU och AmTrust
Italy har gett honom tillgång till nyckelpersoner och information som han har begärt,
både privat och offentlig.
4.3 Hur vet jag att han är oberoende?
Den Oberoende expertens utnämning har godkänts av PRA efter samråd med FCA
och oberoende är ett av de kriterier som de använder för att bedöma hans lämplighet.
Varken den Oberoende experten eller någon av hans närmaste familjemedlemmar
innehar några försäkringar, aktier eller har några andra ekonomiska intressen hos
någon av AEL, AIU, AmTrust Italy eller något företag inom AmTrust-koncernen.
Den Oberoende expertens främsta ansvarsskyldighet är gentemot Domstolen och inte
AEL, AIU eller AmTrust Italy. Hans rapport måste vara opartisk. Vi har inkluderat en
sammanfattning av hans Rapport i det här paketet, men du kan ladda ned en
fullständig kopia av den Oberoende expertens Rapport på vår webbplats
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers). Om du vill ha en
papperskopia skickad till dig ska du kontakta oss med hjälp av uppgifterna som anges
i avsnitt 3.4 ovan.
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Avsnitt 5

Kommer det att ske några ändringar i min
försäkring?
5.1 Vem kontaktar jag efter Överföringen för en fråga om min försäkring eller för
att göra ändringar?
Som anges i avsnitt 2.3 ovan kommer administrationen av din försäkring inte att
förändras till följd av Överföringen och efter Överföringen ska du fortsätta att kontakta
din vanliga AmTrust-kontakt.
5.2 Kommer det att ske några ändringar av de premiebelopp som jag betalar?
Inga ändringar kommer att göras av premiebeloppen till följd av Överföringen.
5.3 Sker några ändringar av försäkringsvillkoren?
Överföringen ändrar inte villkoren för din försäkring eller de betalningar du erhåller om
du gör ett anspråk.
5.4 Finns det några andra ändringar som jag bör vara medveten om till följd av
Överföringen?
Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
FSCS gynnar konsumenter och företag med en omsättning som understiger GBP 1
000 000 per år (förutsatt att försäkringen inte är en exkluderad verksamhetsklass som
varor inom transport, sjöfart, luftfart och kreditförsäkring). I händelse av insolvens hos
AEL, om du uppfyller de relevanta urvalskriterierna, har du för närvarande rätt att
vända dig till FSCS för att få eventuella anspråk som du anför under din försäkring
betalda.
Om du är berättigad och Planen godkänns och din försäkring överförs till AIU och/eller
AmTrust Italy har du eventuellt, med förbehåll för tillämpliga regler om successorers
fallissemang, inte längre rätt att vända dig till FSCS i händelse av AIU:s och/eller
AmTrust Italys insolvens när det gäller anspråk som uppkommer efter Överföringen.
Detta påverkar inte din möjlighet att få tillgång till FSCS när det gäller händelser som
äger rum före Överföringen. AEL-försäkringstagare som inte överförs till AIU och/eller
AmTrust Italy påverkas inte heller.
Den Oberoende experten har behandlat denna fråga i sin Rapport i punkt 7.4. Han har
dragit slutsatsen att eventuell förlust av tillgång till FSCS inte kommer att påverka de
försäkringstagare som överförs väsentligen negativt, eftersom den finansiella styrkan
hos AIU och AmTrust Italy gör en insolvenssituation där FSCS-skyddet skulle utlösas
osannolik.
Financial Ombudsman Service (FOS)
I händelse av en tvist med AEL om du uppfyller de relevanta berättigandekriterierna
har du för närvarande tillgång till FOS, som tillhandahåller en kostnadsfri, oberoende
tjänst för att lösa tvister. Kriterierna för berättigande till denna tjänst är bredare än vad
som gäller för FSCS, men är ändå endast relevanta för AEL-försäkringstagare som är
konsumenter eller små eller medelstora företag vars försäkringar är tecknade och/eller
administreras i Storbritannien.
Försäkringstagare i AEL som överförs till AIU och/eller AmTrust Italy och som
uppfyller kriterierna för berättigande kan förlora rätten att ansöka till FOS i händelse av
en tvist med AIU och/eller AmTrust Italy beträffande ärenden som äger rum efter
Ikraftträdandedatumet och Brexit. Försäkringstagare kommer, om de är berättigade
klagande, att även fortsättningsvis kunna få tillgång till brittiska FOS efter
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Ikraftträdandedatumet med avseende på befintliga klagomål och ärenden som äger
rum före Brexit.
Den Oberoende experten har behandlat denna fråga i sin Rapport i punkt 7.5 och har
dragit slutsatsen att denna förlust av tillgång till FOS inte kommer att påverka de
försäkringstagare som överförs väsentligen negativt av de skäl som anges i
Rapporten.
För mer information om ditt berättigande att göra anspråk till FSCS eller FOS, se
relevanta
avsnitt
på
deras
webbplatser
(https://www.fscs.org.uk/
och
https://www.financial-ombudsman.org.uk/) och relevanta avsnitt i den Oberoende
expertens Rapport.
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Avsnitt 6

Slutliga kommentarer
6.1 Jag kan inte hitta svaret på min fråga i den här broschyren. Var kan jag få
veta mer?
Vi hoppas att den information vi har tillhandahållit har hjälpt dig att förstå förslagen.
AEL, AIU och AmTrust Italy har publicerat ytterligare information på
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Där kan du ladda
ned en fullständig version av de juridiska villkoren för Överföringen (som anges i
Plandokumentet), den fullständiga Rapporten från den Oberoende experten och
kommunikationspaketet för försäkringstagare. Vi kommer även att på webbplatsen
publicera kopior av eventuella Kompletterande rapporter som den Oberoende
experten skriver före Domstolsförhandlingens datum.
Alternativt kan du kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan så skickar vi denna
information till dig. Du kan även kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan om du
har några frågor eller vill ta upp frågeställningar eller invändningar relaterade till den
Föreslagna överföringen.
Du kan kontakta oss genom att:


ringa hjälplinjen på +46 (0)1055 172 42 telefontid mellan 09:00 till 17:00
[svensk tid] måndag till fredag (exklusive allmänna helgdagar)



skriva till oss på:





AmTrust International (portföljöverföringar)
Exchequer Court
33 St Mary Axe
London EC3A 8AA
Storbritannien



AmTrust International (portföljöverföringar)
6-8 College Green
Dublin 2
Irland eller



AmTrust International (portföljöverföringar)
14, Via Clerici
20121 Milan
Italien eller

skicka oss e-post till: partvii@amtrustgroup.com.

6.2 Hur vet jag om Överföringen har godkänts?
Vi
meddelar
resultatet
av
domstolsansökan
på
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers
efter
Domstolsförhandlingen den 24 juni 2020. Eventuella ändringar eller information om
hur Överföringen fortskrider kommer också att tillkännages på denna webbplats.
Du kommer att kunna hitta information om resultatet av förhandlingen på vår
webbplats på amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers eller
genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna ovan.
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Om ansökan godkänns skall Överföringen ske på Ikraftträdandedatumet (dvs. 1 juli
2020).

CFD-#31358168-v4

10

Bilaga
Guide till om din försäkring kommer att överföras enligt
Planen eller inte
Härrör försäkringen och/eller ditt anspråk hos AEL till medicinsk felbehandling?

NEJ
Var finns den försäkrade risken eller
riskerna som omfattas av din försäkring?*

JA
AmTrust Italy kommer att vara din
försäkringsgivare efter den Föreslagna
överföringen.

EEA30-risker
AIU kommer att vara din
försäkringsgivare efter den
Föreslagna överföringen med
avseende på de EEA30-risker som
täcks av din försäkring.

Risker i Storbritannien eller
utanför EES OCH EEA30
AIU kommer att vara din
försäkringsgivare efter den
Föreslagna överföringen med
avseende på de EEA30-risker som
täcks av din försäkring. AEL
kommer att förbli ditt
försäkringsbolag med avseende på
de element i försäkringen som
ligger i Storbritannien eller
utanför EES.

Risker i Storbritannien och/eller
utanför EES
AEL kommer att förbli din
försäkringsgivare efter den
Föreslagna överföringen.

Vägledning till riskplacering
NYCKEL: *Riskens placering beror på ett antal faktorer. Nedan följer en allmän (men inte
uttömmande) sammanfattning av dessa faktorer för att vägleda dig:
1) Om försäkringen avser egendom och dess innehåll (i den mån innehållet omfattas av samma
försäkring), är din riskplacering vanligen i det område där egendomen är belägen (eller normalt är
belägen) på det datum då försäkringen tecknades.
2) Om försäkringen avser fordon (flygplan, fartyg eller motorfordon) avgörs riskplaceringen vanligtvis
av fordonets registreringsplats.
3) Om din försäkring avser andra risker (dvs. den avser inte egendom eller fordon), då:
(a) om du är en företagsenhet, är din riskplacering i allmänhet på din etableringsort på det
datum då försäkringen tecknades. Om du är en företagsenhet och din försäkring omfattar fler
än en av dina anläggningar som befinner sig i olika områden, kommer din försäkring sannolikt
att ha flera riskplaceringar; eller
(b) om du är en person är din riskplacering vanligtvis i det område där du har hemvist på det
datum då din försäkring tecknades.
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Ordlista
Domstol avser High Court Justice in England and Wales.
Domstolsförhandling avser förhandlingen vid High Court of Justice in England and
Wales där det slutliga beslutet att godkänna eller avslå Planen fattas.
EES avser Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Ikraftträdandedatum avser den 1 juli 2020, det datum då Planen förväntas träda i
kraft (med förbehåll för Domstolens godkännande). Alla ändringar av datumet för
Överföringen (eller någon del av Överföringen) kommer att tillkännages på
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.
FCA avser Financial Conduct Authority som har som mål att skydda konsumenter av
finansiella tjänster, skydda och förbättra integriteten i det brittiska finansiella systemet
och främja effektiv konkurrens i konsumenternas intresse.
FSMA avser Storbritanniens Financial Services and Markets Act 2000.
Oberoende expert avser Stewart Mitchell på Lane Clark & Peacock LLP vars
utnämning, som har godkänts av PRA i samråd med FCA, omfattar framtagning av
Rapporten.
PRA avser den brittiska tillsynsmyndigheten Prudential Regulation Authority som
ansvarar för stabilitetsreglering och tillsyn av banker, bolåneinstitut, kreditföreningar,
försäkringsbolag och större investeringsbyråer i Storbritannien.
Tillsynsmyndighet(er) avser den eller de tillsynsmyndigheter som är tillämpliga i
Storbritanniens försäkringsbransch. Detta avser, efter vad sammanhanget kräver,
PRA, FCA eller båda.
Rapport avser den Planrapport som tagits fram av den Oberoende experten enligt
FSMA-kraven, vilket återspeglar den vägledning som tillhandahålls av SUP 18.2 i
FCA:s handbok, FG18/4. FCA:s förhållningssätt till granskningen av del VII
försäkringsbolags överföringar och PRA:s policy om försäkringsbolags överföringar.
Kompletterande
rapport
avser
en
rapport
som
framställts
före
Domstolsförhandlingen för att beakta effekten på den Oberoende expertens slutsatser
av händelser som har inträffat efter att hans första Rapport lämnades in.
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