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Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας
Ενότητα 1

Γενική επισκόπηση
1.1 Ποιες είναι οι προτεινόμενες αλλαγές;
Η AmTrust Europe Limited (AEL) προτείνει να μεταφέρει στην:
a) AmTrust Assicurazioni s.p.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) AmTrust International Underwriters dac (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 Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πλην του Ηνωμένου Βασιλείου
(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 (η Επιχείρηση ΕΟΧ30),
(από κοινού, η Μεταφορά).
Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως μεταφορά του Μέρους VII και πραγματοποιείται
στο πλαίσιο Προγράμματος.
1.2 Πότε θα συμβεί η Μεταφορά;
Εφόσον εγκριθεί από το Ανώτερο Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας (το
Δικαστήριο), η Μεταφορά έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ από την Ημερομηνία
Έναρξης Ισχύος. Αυτή αναμένεται ότι θα είναι η 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
Μεταφοράς (ή μέρους της Μεταφοράς) θα ανακοινωθεί στον ιστότοπό μας
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).
1.3 Ποια ασφαλιστήρια συμβόλαια αφορά η μεταφορά;
Όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που περιγράφονται στην παράγραφο 1.1
παραπάνω.
Αν έχετε περισσότερα από ένα ασφαλιστήρια συμβόλαια με την AEL (ένα ή
περισσότερα από τα οποία ενδέχεται να συνιστούν μέρος της Μεταφοράς και ένα ή
περισσότερα από τα οποία ενδέχεται να αποκλειστούν από τη Μεταφορά), το
διάγραμμα στο Παράρτημα αυτού του οδηγού 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 και ποια θα παραμείνουν στην AEL, παρακαλούμε
επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία που παρέχονται στην ενότητα 6 παρακάτω.
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1.4 Γιατί το κάνει αυτό η AEL;
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).
Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης του ομίλου AmTrust:
a) Η AIU προτίθεται να μεταβιβάσει την ασφαλιστική δραστηριότητά της στον
τομέα της ιατρικής αθέμιτης πρακτικής στην AmTrust Italy στο πλαίσιο
διαδικασίας που θα έχει εγκριθεί από ιρλανδικό δικαστήριο, η οποία
προτείνεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2020, και
b) η AMT Mortgage Insurance Limited προτίθεται να μεταβιβάσει την
ασφαλιστική δραστηριότητά της στον ΕΟΧ30 στην AIU, στο πλαίσιο
ξεχωριστής μεταφοράς του Μέρους VII, η οποία προβλέπεται να
πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2020.
1.5 Τι θα συμβεί αν υπάρξει εμπορική συμφωνία με την ΕΕ που θα καλύπτει τις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες;
Η παρούσα πρόθεση της AEL, της AIU και της AmTrust Ιταλίας (AmTrust) είναι να
προχωρήσουν στη Μεταφορά ανεξάρτητα από το πότε ενδέχεται να λήξει η
μεταβατική περίοδος και ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ
του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ για τις εμπορικές συναλλαγές μετά το Brexit.
Οποιαδήποτε αλλαγή στην αναμενόμενη Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή στην
προβλεπόμενη υλοποίηση του Προγράμματος θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο της
AmTrust στο amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.
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Ενότητα 2

Περισσότερα σχετικά με την AIU και την
AmTrust Ιταλίας
2.1 Ποια είναι η AIU;
Η AIU συστάθηκε στην Ιρλανδία στις 28 Ιανουαρίου 1991 και της χορηγήθηκε άδεια
ασφάλισης και αντασφάλισης από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας στις 12 Ιουνίου
1991.
Η AIU ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών με την AEL. Τόσο η AIU όσο και η AEL είναι
έμμεσες εξ ολοκλήρου ελεγχόμενες θυγατρικές της AmTrust Financial Services Inc.,
εταιρεία που έχει συσταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες (AFSI). Η ίδια η AFSI ανήκει στην
Evergreen Parent GP LLC, εταιρεία χαρτοφυλακίου που έχει συσταθεί στο Delaware.
Η AIU λειτουργεί ουσιαστικά στο ίδιο πλαίσιο διάθεσης ανάληψης κεφαλαίων με την
AEL, ενώ τόσο η AEL όσο και η AIU έχουν ως στόχο έναν δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας στο 140% (υπολογιζόμενο με βάση το πρότυπο Φερεγγυότητας II). Η AIU
κατέχει αξιολόγηση χρηματοοικονομικής ευρωστίας από την A.M. Best κατηγορίας «A» (Εξαιρετική).
2.2 Ποια είναι η AmTrust Ιταλίας;
Η AmTrust Italy συστάθηκε στην Ιταλία στις 3 Απριλίου 2007 και της χορηγήθηκε η
άδεια ασφάλισης και αντασφάλισης από την Ιταλική Εποπτική Αρχή για τις Εταιρικές
Επιχειρήσεις Ασφάλισης και Αντασφάλισης (IVASS) στις 14 Μαρτίου 2008.
Η AmTrust Ιταλίας αποτελεί μέλος του ίδιου ομίλου εταιρειών με την AEL. Τόσο η
AmTrust Ιταλίας όσο και η AEL είναι έμμεσες εξ ολοκλήρου ελεγχόμενες θυγατρικές
της AFSI.
Ο επιδιωκόμενος λόγος κεφαλαιακής φερεγγυότητας της AmTrust Ιταλίας ανέρχεται
στο 145% (υπολογίζεται με βάση το πρότυπο Φερεγγυότητας II).
2.3 Πώς θα διαχειριστεί η AIU ή η AmTrust Ιταλίας το ασφαλιστήριο συμβόλαιό
μου;
Σε γενικές γραμμές, η AIU θα διαχειρίζεται την Επιχείρηση ΕΟΧ30 και η AmTrust
Ιταλίας θα διαχειρίζεται αντιστοίχως την Επιχείρηση Medmal κατά τον ίδιο τρόπο που
η AEL διεξάγει τη διαχείριση την παρούσα στιγμή, εναρμονιζόμενες με τα τρέχοντα
συστήματα, τις πολιτικές και διαδικασίες του ομίλου AmTrust για τις ευρωπαϊκές του
δραστηριότητές (όπως αυτές ενδέχεται να ενημερώνονται κατά καιρούς).
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Ενότητα 3

Περισσότερα σχετικά με τη Διαδικασία
Μεταφοράς
3.1 Τι είναι η Μεταφορά;
Η Mεταφορά διέπεται από μια δικαστική διαδικασία σύμφωνα με το Μέρος VII του
νόμου περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου του
2000 που επιτρέπει τη μετακίνηση ομάδων ασφαλιστηρίων και αντασφαλιστικών
συμβολαίων μεταξύ δύο ασφαλιστών ή αντασφαλιστών. Οι εμπλεκόμενοι ασφαλιστές
ή αντασφαλιστές μπορούν είτε να ανήκουν στον ίδιο ασφαλιστικό όμιλο (όπως σε
αυτήν την περίπτωση) είτε σε διαφορετικούς εταιρικούς ομίλους.
Η αίτηση πρέπει να εγκριθεί από το Δικαστήριο, προτού η Μεταφορά καταστεί δυνατό
να προχωρήσει. Οι ισχύοντες κανονισμοί απαιτούν από την AEL, την AIU και την
AmTrust Ιταλίας να διορίσουν Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα που εγκρίνεται από τις
ρυθμιστικές Αρχές, ο οποίος θα εξετάσει τον αντίκτυπο της Προτεινόμενης Μεταφοράς
στις διάφορες ομάδες των επηρεαζόμενων αντισυμβαλλόμενων και θα υποβάλει
έκθεση στο Δικαστήριο. Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων πρέπει να
ενημερωθούν και να τους δοθεί για να εξετάσουν τις προτάσεις, ενώ έχουν δικαίωμα
να διατυπώσουν αντιρρήσεις ή να εκφράσουν προβληματισμούς σε περίπτωση που
αισθάνονται ότι θα επηρεαστούν δυσμενώς.
3.2 Που και πότε θα διεξαχθεί η Ακρόαση του Δικαστηρίου;
Η Ακρόαση του Δικαστηρίου θα διεξαχθεί στο High Court of Justice (Ανώτερο
Δικαστήριο), 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Ηνωμένο
Βασίλειο στις 24 Ιουνίου 2020.
Θα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της ακρόασης στον
ιστότοπό μας amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers ή
καλώντας τις γραμμές βοήθειας στον αριθμό +44 (0)333 234 3454 που είναι
διαθέσιμες από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ., ώρα Ηνωμ. Βασιλείου, Δευτέρα έως
Παρασκευή (εκτός αργιών).
3.3 Τι θα συμβεί στην Ακρόαση του Δικαστηρίου;
Το Δικαστήριο θα εξετάσει κατά πόσο η Μεταφορά θα επηρεάσει δυσμενώς τους
κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων και κατά πόσο είναι σκόπιμο να εγκριθεί η
Μεταφορά.
Ο δικαστής θα εξετάσει τις δηλώσεις των μαρτύρων και τα αποδεικτικά στοιχεία που
υποβάλλονται από την AEL, την AIU και την AmTrust Ιταλίας και θα συνεκτιμήσει τις
εκθέσεις του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα και των ρυθμιστικών Αρχών. Θα δοθεί
χρόνος για την ακρόαση τυχόν αντιρρήσεων ή προβληματισμών που διατυπώνονται
(είτε γραπτώς, είτε τηλεφωνικά είτε αυτοπροσώπως) από τους επηρεαζόμενους
αντισυμβαλλόμενους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο πιστεύει ότι θα
επηρεαστεί δυσμενώς από τις προτάσεις.
Ο δικαστής πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο είναι σκόπιμο να εγκρίνει τη Μεταφορά,
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα τεκμήρια. Αν ο δικαστής εγκρίνει τη Μεταφορά, τότε
εκδίδεται Δικαστική Εντολή που σημαίνει ότι το Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ στη
δεδομένη χρονική στιγμή που ορίζεται στην Εντολή.
3.4 Τι μπορείτε να κάνετε αν πιστεύετε ότι ενδέχεται να επηρεαστείτε δυσμενώς;
Αν πιστεύετε ότι ενδέχεται να επηρεαστείτε δυσμενώς ως αποτέλεσμα της Μεταφοράς,
τότε έχετε δικαίωμα να αντικρούσετε ή να εκφράσετε τους προβληματισμούς σας είτε
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γραπτώς είτε τηλεφωνικά εκ των προτέρων ή αυτοπροσώπως κατά την ακρόαση του
Δικαστηρίου. Μπορείτε να επιλέξετε να διορίσετε νομικό σύμβουλο για να παραστεί
στην ακρόαση του Δικαστηρίου εκ μέρους σας. Τυχόν αντιρρήσεις ή προβληματισμοί
σχετικά με τη Μεταφορά που μας γνωστοποιήθηκαν τηλεφωνικά ή γραπτώς, με χρήση
των παρακάτω στοιχείων θα περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που παρέχονται στο
Δικαστήριο.
Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε τυχόν ερωτήσεις ή
προβληματισμούς σχετικά με τη 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 στα παρακάτω στοιχεία.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:


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



γράφοντάς μας στη διεύθυνση:





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

στέλνοντας e-mail στο: partvii@amtrustgroup.com.

3.5 Τι εννοείτε με τη φράση «αν επηρεάζεστε δυσμενώς»;
Οτιδήποτε έχει αρνητική επίπτωση στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης από το Δικαστήριο. Αυτό περιλαμβάνει
αλλαγές στη χρηματοπιστωτική ασφάλεια των εμπλεκόμενων εταιρειών ή αλλαγές στη
διοίκηση της Επιχείρησης ΕΟΧ30 και της Επιχείρησης Medmal. Αν υπάρξουν κάποιες
αλλαγές προς το χειρότερο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Μεταφορά είναι άδικη
ή παράλογη, καθώς αυτό ενδέχεται να αντισταθμιστεί από άλλα οφέλη ή να είναι
αμελητέα ή να συμβεί μόνο σπάνια. Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας εξετάζει τη
σοβαρότητα τυχόν δυσμενών αλλαγών με βάση το μέγεθος ή την πιθανότητα
εμφάνισής τους και τεκμηριώνει τα συμπεράσματά του στην Έκθεσή του.
Ανατρέξτε στην εσωκλειόμενη συνοπτική Έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα
και στην παράγραφο 5.4 παρακάτω για μια εκτίμηση των δυσμενών επιπτώσεων
εξαιτίας της Μεταφοράς.
3.6 Τι θα συμβεί αν το Δικαστήριο δεν εγκρίνει τη Μεταφορά;
Αν η Μεταφορά απορριφθεί, το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας θα παραμείνει στην
AEL.
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Αν η Μεταφορά καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο, τότε θα ενημερώσουμε τους
αντισυμβαλλόμενους σχετικά με την καθυστέρηση μέσω του ιστότοπου μας
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.
Αν
αναμένεται
παρατεταμένη καθυστέρηση ή αν η Μεταφορά απορριφθεί, θα γράψουμε επίσης
στους επηρεαζόμενους αντισυμβαλλόμενους σχετικά για να τους ενημερώσουμε.
3.7 Θα χρεωθώ επιπλέον για κάτι από αυτά;
Όχι, δεν θα σας ζητηθεί να επιβαρυνθείτε με έξοδα λόγω της Μεταφοράς. Η AEL, η
AIU και η AmTrust Ιταλίας θα καλύψουν τα έξοδα και τις χρεώσεις για τη
διεκπεραίωση της Μεταφοράς.
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Ενότητα 4

Περισσότερα σχετικά με τον Ανεξάρτητο
Εμπειρογνώμονα
4.1 Ποιος είναι ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας;
Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας είναι ο Stewart Mitchell της Lane Clark & Peacock
LLP. Ο κ. Mitchell είναι μέλος του Ινστιτούτου Αναλογιστών και διαθέτει πάνω από 30
χρόνια εμπειρίας στον ασφαλιστικό κλάδο.
4.2 Ποιος είναι ο ρόλος του;
Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας διορίστηκε για να γνωμοδοτήσει σχετικά με την
πιθανή επίπτωση των προτάσεων στους αντισυμβαλλόμενους. Η Έκθεσή του είναι
αμερόληπτη, βασιζόμενη σε εμπεριστατωμένη εξέταση των προτάσεων και των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της AEL, της AIU και της AmTrust Ιταλίας. Η AEL, η
AIU και η AmTrust Ιταλίας του χορήγησαν πρόσβαση σε καίριο προσωπικό και
πληροφορίες που ζήτησε, τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες.
4.3 Πώς μπορώ να ξέρω ότι είναι ανεξάρτητος;
Ο διορισμός του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα εγκρίθηκε από τη ρυθμιστική αρχή
PRA, μετά από διαβούλευση με την FCA, και η ανεξαρτησία είναι ένα από τα κριτήρια
που εφαρμόζουν οι αρχές για να εκτιμήσουν την καταλληλότητά του.
Ούτε ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας ούτε κανένας από τους άμεσους συνεργάτες
του δεν κατέχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, συμμετοχές ή άλλης φύσης οικονομικά
συμφέροντα σε κάποια από τις AEL, AIU, AmTrust Ιταλίας ή σε άλλη εταιρεία του
Ομίλου AmTrust.
Το κύριο καθήκον ευθύνης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα είναι απέναντι στο
Δικαστήριο και όχι προς την AEL, την AIU ή την AmTrust Ιταλίας. Η Έκθεσή του
πρέπει να είναι αμερόληπτη. Έχουμε συμπεριλάβει μια συνοπτική παρουσίαση της
Έκθεσής του σε αυτό το πακέτο, αλλά μπορείτε να κατεβάσετε πλήρες αντίγραφο της
Έκθεσης
του
Ανεξάρτητου
Εμπειρογνώμονα
από
τον
ιστότοπό
μας
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers). Αν θέλετε να σας
αποσταλεί εκτυπωμένο αντίγραφο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με
τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην ενότητα 3.4 παραπάνω.
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Ενότητα 5

Θα υπάρξουν αλλαγές στο ασφαλιστήριο
συμβόλαιό μου;
5.1 Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω μετά τη Μεταφορά για απορίες σχετικά
με το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μου ή για να κάνω αλλαγές;
Όπως σημειώνεται στην ενότητα 2.3 παραπάνω, η διαχείριση του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου σας δεν θα αλλάξει ως αποτέλεσμα της Μεταφοράς και μετά τη Μεταφορά
θα πρέπει να συνεχίσετε να επικοινωνείτε με τη συνήθη σας επαφή στην AmTrust.
5.2 Θα υπάρξουν αλλαγές στα ασφάλιστρα που πληρώνω;
Δεν θα γίνουν αλλαγές στο ασφάλιστρό σας ως αποτέλεσμα της Μεταφοράς.
5.3 Υπάρχουν αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις του ασφαλιστήριου
συμβολαίου μου;
Η Μεταφορά δεν θα αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις του ασφαλιστήριου
συμβολαίου σας ή τις πληρωμές που λαμβάνετε αν έχετε κάποια απαίτηση.
5.4 Υπάρχουν άλλες αλλαγές που πρέπει να γνωρίζω ως αποτέλεσμα της
Μεταφοράς;
Πρόγραμμα Αποζημίωσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSCS)
Το Πρόγραμμα Αποζημίωσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSCS) ωφελεί τους
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο από 1.000.000
στερλίνες ετησίως (υπό την προϋπόθεση ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν υπάγεται
στην αποκλεισμένη κατηγορία επιχειρήσεων όπως τα εμπορεύματα υπό καθεστώς
διαμετακόμισης, η ναυτιλία, η αεροπορία και η ασφάλιση πιστώσεων). Σε περίπτωση
αφερεγγυότητας της AEL, αν πληροίτε τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορείτε
επί του παρόντος να προσφύγετε στο FSCS για να εκδηλώσετε οποιαδήποτε
απαίτηση η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πληρώνετε.
Αν είστε επιλέξιμοι και το Πρόγραμμα εγκριθεί, όποτε και το ασφαλιστήριο συμβόλαιό
σας μεταβιβαστεί στην AIU ή/και στην AmTrust Ιταλίας, ενδέχεται, με την επιφύλαξη
των σχετικών κανόνων που αφορούν τους διαδόχους σε αθέτηση, να μην μπορείτε
πλέον να καταφύγετε στο Πρόγραμμα FSCS σε περίπτωση αφερεγγυότητας της AIU
ή/και της AmTrust Ιταλίας για απαιτήσεις που προκύπτουν μετά τη Μεταφορά. Αυτό
δεν επηρεάζει την ικανότητά σας στο να έχετε πρόσβαση στο Πρόγραμμα FSCS σε
σχέση με γεγονότα που συμβαίνουν πριν από τη Μεταφορά. Οι αντισυμβαλλόμενοι
της AEL, οι οποίοι δεν μεταφέρονται στην AIU ή/και την AmTrust Ιταλίας, παραμένουν
εξίσου ανεπηρέαστοι.
Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας εξέτασε το θέμα αυτό στην Έκθεσή του στην
παράγραφο 7.4. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε απώλεια πρόσβασης
στο Πρόγραμμα FSCS δεν θα επηρεάσει αρνητικά ουσιωδώς τους μεταφερόμενους
αντισυμβαλλόμενους, για το λόγο ότι η χρηματοπιστωτική ευρωστία της AIU και της
AmTrust Ιταλίας καθιστά μια κατάσταση αφερεγγυότητας στην οποία θα έπρεπε να
ενεργοποιηθεί η προστασία του Προγράμματος FSCS απίθανη.
Η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή (FOS)
Σε περίπτωση διαφοράς με την AEL, αν πληροίτε τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας,
μπορείτε να προσφύγετε στην Υπηρεσία του Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή
(FOS), η οποία παρέχει μια δωρεάν, ανεξάρτητη υπηρεσία για την επίλυση διαφορών.
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπηρεσία αυτή είναι ευρύτερα σε σύγκριση με
εκείνα που ισχύουν για το Πρόγραμμα FSCS, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν μόνο
για τους αντισυμβαλλόμενους της AEL, οι οποίοι είναι καταναλωτές, ή μικρές ή
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μεσαίες επιχειρήσεις των οποίων τα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν εγγραφεί ή/και
διαχειρίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι αντισυμβαλλόμενοι της AEL, οι οποίοι μεταφέρονται στην AIU ή/και την AmTrust
Ιταλίας και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενδέχεται να χάσουν το δικαίωμα
υποβολής αίτησης στον διαμεσολαβητή FOS σε περίπτωση διαφοράς με την AIU ή/και
την AmTrust Ιταλίας για υποθέσεις που ανακύπτουν μετά την Ημερομηνία Έναρξης
Ισχύος και το Brexit. Οι αντισυμβαλλόμενοι, αν ήταν επιλέξιμοι καταγγέλλοντες, θα
εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στον διαμεσολαβητή FOS του Ηνωμένου
Βασιλείου μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, όσον αφορά υφιστάμενες
καταγγελίες και υποθέσεις πριν από το Brexit.
Ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας εξέτασε το ζήτημα αυτό στην Έκθεσή του στην
παράγραφο 7.5 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η απώλεια πρόσβασης στον
διαμεσολαβητή FOS δεν θα επηρεάσει αρνητικά ουσιωδώς τους μεταφερόμενους
αντισυμβαλλόμενους για τους λόγους που παρατίθενται στην Έκθεσή του.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητά σας να υποβάλετε
απαίτηση στο Πρόγραμμα FSCS ή στον Διαμεσολαβητή FOS, ανατρέξτε στις σχετικές
ενότητες των αντίστοιχων ιστότοπων (https://www.fscs.org.uk/ και https:
//www.financial-ombudsman.org.uk/) και στις σχετικές ενότητες της έκθεσης του
Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα.
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Ενότητα 6

Τελικά σχόλια
6.1 Δεν μπορώ να βρω απάντηση στην ερώτησή μου σε αυτό τον οδηγό. Πού
μπορώ να μάθω περισσότερα;
Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες που σας δώσαμε σας βοήθησαν να κατανοήσετε τις
προτάσεις. Η AEL, η AIU και η AmTrust Ιταλίας έχουν δημοσιεύσει περισσότερες
πληροφορίες στο amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.
Εκεί μπορείτε να κατεβάσετε μια πλήρη έκδοση των νομικών όρων της Μεταφοράς
(που παρατίθενται στο έγγραφο του Προγράμματος), την πλήρη Έκθεση του
Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα και το πακέτο επικοινωνίας με τους κατόχους
ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Θα δημοσιεύσουμε επίσης στον ιστότοπο αντίγραφα
οποιασδήποτε Συμπληρωματικής Έκθεσης που συντάσσει ο Ανεξάρτητος
Εμπειρογνώμονας πριν από την ημερομηνία ακρόασης του Δικαστηρίου.
Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία και θα σας στείλουμε τις
συγκεκριμένες πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στα
παρακάτω στοιχεία αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέλετε να εκφράσετε
προβληματισμούς ή αντιρρήσεις σχετικά με την Προτεινόμενη Μεταφορά.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:


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



γράφοντάς μας στη διεύθυνση:





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

στέλνοντας e-mail στο: partvii@amtrustgroup.com.

6.2 Πώς θα μάθω αν έχει εγκριθεί η Μεταφορά;
Θα ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα της αίτησης του Δικαστηρίου στο
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers μετά την ακρόαση
του Δικαστηρίου η οποία αναμένεται στις 24 Ιουνίου 2020. Οποιαδήποτε αλλαγή ή
ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της Μεταφοράς θα ανακοινωθούν επίσης και σε
αυτόν τον ιστότοπο.
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Θα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της ακρόασης στον
ιστότοπο μας amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers ή
επικοινωνώντας μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία.
Αν η αίτηση είναι επιτυχής, τότε η Μεταφορά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (δηλαδή την 1η Ιουλίου 2020).
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Παράρτημα
Οδηγός σχετικά με το αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιό
σας θα μεταφερθεί στο καθεστώς του Προγράμματος ή
όχι
Αφορά το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας ή/και η απαίτησή σας με την AEL ασφάλιση από
αθέμιτη ιατρική πρακτική;

ΟΧΙ
Που βρίσκεται ο κίνδυνος (ή οι κίνδυνοι)
που ασφαλίζεται από το ασφαλιστήριο
συμβόλαιό σας; *

ΝΑΙ
Η AmTrust Ιταλίας θα είναι ο ασφαλιστής
σας μετά την Προτεινόμενη Μεταφορά.

Κίνδυνοι ΕΟΧ30
Η AIU θα είναι ο ασφαλιστής σας
μετά την Προτεινόμενη
Μεταφορά αναφορικά με τους
κινδύνους ΕΟΧ30 που
καλύπτονται από το
ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Κίνδυνοι Ηνωμένου Βασιλείου ή
εκτός ΕΟΧ και ΕΟΧ30
Η AIU θα είναι ο ασφαλιστής σας
μετά την Προτεινόμενη
Μεταφορά αναφορικά με τους
κινδύνους ΕΟΧ30 που
καλύπτονται από το
ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Η
AEL θα παραμείνει ο ασφαλιστής
σας αναφορικά με τα στοιχεία
Ηνωμένου Βασιλείου ή εκτός ΕΟΧ
του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
σας.

Κίνδυνοι Ηνωμένου Βασιλείου
ή/και εκτός ΕΟΧ
Η AEL θα παραμείνει ο
ασφαλιστής σας μετά την
Προτεινόμενη Μεταφορά.

Οδηγία σχετικά με τη θέση κινδύνου
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: *Η θέση του κινδύνου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα παρακάτω είναι μια
γενική (αλλά μη εξαντλητική) περίληψη αυτών των παραγόντων που θα βοηθήσουν να σας
καθοδηγήσουμε:
1) Αν η ασφάλειά σας αφορά ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία και το περιεχόμενό τους
(στο βαθμό που τα περιεχόμενα καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο), τότε η θέση κινδύνου
σας βρίσκεται γενικά στην επικράτεια στην οποία βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο (ή εκεί όπου
βρίσκεται συνήθως) κατά την ημερομηνία που συνάφθηκε το συμβόλαιό σας.
2) Αν η ασφάλειά σας αφορά οχήματα (αεροσκάφη, πλοία ή μηχανοκίνητα οχήματα), η θέση
κινδύνου καθορίζεται γενικά από τον τόπο καταχώρισης του οχήματος.
3) Αν η ασφάλειά σας αφορά άλλους κινδύνους (δηλαδή δεν αφορά ακίνητα ή οχήματα), τότε:
(α) αν είστε εταιρική οντότητα, η θέση κινδύνου σας είναι γενικά στον τόπο εγκατάστασής σας
κατά την ημερομηνία σύναψης της συμβολαίου σας. Αν είστε εταιρική οντότητα και το
ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας καλύπτει περισσότερες από μία από τις εγκαταστάσεις οι οποίες
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βρίσκονται σε διαφορετικές επικράτειες, το συμβόλαιό σας ενδέχεται να έχει πολλαπλές θέσεις
κινδύνου, ή
(β) αν είστε ιδιώτης, η θέση κινδύνου σας εντοπίζεται γενικά στην επικράτεια στην οποία
κατοικείτε συνήθως κατά την ημερομηνία σύναψης του συμβολαίου σας.
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Γλωσσάριο
Δικαστήριο σημαίνει το Ανώτερο Δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας (High Court of
Justice of England and Wales).
Ακροαματική διαδικασία σημαίνει την ακρόαση στο Ανώτερο Δικαστήριο της Αγγλίας
και Ουαλίας κατά την οποία λαμβάνεται η τελική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης του
Προγράμματος.
EΟΧ σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος σημαίνει την 1η Ιουλίου 2020, ημερομηνία κατά την
οποία το Πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ (με την επιφύλαξη της έγκρισης του
Δικαστηρίου). Κάθε αλλαγή της ημερομηνίας της Μεταφοράς (ή μέρους της
Μεταφοράς)
θα
ανακοινωθεί
στον
ιστότοπο:
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.
FCA σημαίνει την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας (Financial Conduct
Authority), η οποία έχει ως στόχο την προστασία των καταναλωτών
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, την προστασία και την ενίσχυση της ακεραιότητας
του χρηματοπιστωτικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου και την προώθηση
αποτελεσματικού ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών.
FSMA σημαίνει το νόμο περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αγορών του
Ηνωμένου Βασιλείου του 2000 (UK Financial Services and Markets Act 2000).
Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας σημαίνει τον Stewart Mitchell της Lane Clark &
Peacock LLP, του οποίου ο διορισμός που εγκρίθηκε από την PRA σε συνεννόηση με
την FCA περιλαμβάνει την εκπόνηση της Έκθεσης.
PRA σημαίνει την Αρχή Εποπτικής Ρύθμισης (Prudential Regulation Authority), η
οποία είναι υπεύθυνη για την προληπτική ρύθμιση και εποπτεία τραπεζών, εταιρειών
κτηματικής πίστης, πιστωτικών ενώσεων, ασφαλιστών και μεγάλων επενδυτικών
επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ρυθμιστής(-ες) σημαίνει τον(τους) αρμόδιο(-ους) ρυθμιστή(-ές) του ασφαλιστικού
κλάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με τα συμφραζόμενα,
στην PRA, την FCA ή και στις δύο αρχές.
Έκθεση σημαίνει την έκθεση του Προγράμματος που εκπόνησε ο Ανεξάρτητος
Εμπειρογνώμονας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου FSMA, αντανακλώντας τις
οδηγίες που παρέχονται από την Προσθήκη (SUP) 18.2 του Εγχειριδίου της FCA,
FG18/4: Η Προσέγγιση της FCA στην εξέταση των μεταφορών της ασφαλιστικής
δραστηριότητας του Μέρους VII και η Δήλωση Πολιτικής της PRA για τις μεταφορές
ασφαλιστικής δραστηριότητας.
Συμπληρωματική έκθεση σημαίνει μια έκθεση, η οποία εκπονήθηκε πριν από την
ακρόαση του Δικαστηρίου για να εξετάσει την επίδραση των συμπερασμάτων του
Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα σε γεγονότα που συνέβησαν μετά την έκδοση της
αρχικής έκθεσής του.
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