Hyvä vakuutuksenottaja,
TÄRKEÄÄ TIETOA AMTRUST EUROPE LIMITEDIN
VAKUUTUKSESTASI/KORVAUSVAATIMUKSESTASI – LUE HUOLELLISESTI
Kirjoitamme sinulle ilmoittaaksemme, että 1. heinäkuuta 2020 AmTrust Europe Limited (AEL)
luovuttaa liiketoimintansa Euroopan talousalueella (lukuun ottamatta Yhdistynyttä
kuningaskuntaa) (ETA30) AmTrust International Underwriters dac:lle (AIU). AIU:lle
luovutettava liiketoiminta sisältää sen vakuutuksen tai ne vakuutukset, jotka sinulla on tai on
ollut AEL:ltä, ja/tai vaatimukset, joita olet esittänyt näiden vakuutusten nojalla tai niihin liittyen.
AEL luovuttaa lisäksi hoitovirhevakuutusten Italian-liiketoimintansa AmTrust Assicurazioni
s.p.a.:lle (AmTrust Italy). Ehdotetun luovutuksen tämä osa (määritelty jäljempänä) ei koske
sinua, jos sinulla ei ole tai ei ole koskaan ollut hoitovirhevakuutusta AEL:ltä etkä ole esittänyt
tällaisen vakuutuksen nojalla korvausvaatimuksia.
Tämä kirje sisältää Ehdotetusta luovutuksesta tärkeää tietoa, jonka avulla voit hyvissä ajoin
harkita, tulisiko Ehdotettu luovutus vaikuttamaan haitallisesti sinuun ja/tai asianosaisiin
osapuoliisi.
Taustaa
Yhdistynyt kuningaskunta lakkasi olemasta Euroopan unionin (EU) jäsen 31. tammikuuta 2020
(Brexit). AmTrust Groupin on järjestettävä uudelleen eurooppalaiset toimintonsa, jotta se voi
jatkaa eurooppalaisten vakuutuksenottajien palvelemista Brexitin sekä Yhdistyneen
kuningaskunnan ja EU:n välillä sovitun siirtymäkauden päättymisen jälkeen (jonka tällä hetkellä
odotetaan päättyvän 31. joulukuuta 2020).
Näin ollen AEL aikoo luovuttaa yhtiölle
a) AmTrust Italy koko hoitovirhevakuutusten Italian-liiketoimintansa (mukaan lukien
hoitovirhevakuutuksiin kuuluvat lisävakuutukset) (hoitovirhevakuutusliiketoiminta);
sekä
b) AIU kaiken yleisen vakuutus- ja uudelleenvakuutustoimintansa (pois lukien
hoitovirhevakuutusliiketoiminta), joka liittyy ETA30-maissa sijaitseviin riskeihin. Jos
vakuutus liittyy riskeihin, jotka sijaitsevat sekä ETA30:ssa että ETA30:n ulkopuolella,
siirto AIU:lle koskee vain vakuutuksen sitä osaa, joka liittyy ETA30:een;
(yhdessä Ehdotettu luovutus).
Ehdotettu luovutus varmistaa, että AmTrust-konserni voi jatkaa vakuutustasi ja/tai
korvausvaatimuksesi käsittelyä Brexitin jälkeen. Ehdotettu hoitovirhevakuutusliiketoiminnan
luovutus varmistaa myös, että kaikki AEL:n hoitovirhevakuutusten Italian-liiketoiminta jatkuu
italialaisen vakuutuksenantajan toimesta Istituto per la vigilanza sulle assicurazionin (IVASS)
valvonnassa.
Osana
laajempaa
AmTrust-yhtymän
uudelleenjärjestelyä
AIU
aikoo
luovuttaa
hoitovirhevakuutusten Italian-liiketoimintansa AmTrust Italylle ja AMT Mortgage Insurance
Limited aikoo siirtää liiketoimintansa AIU:lle. Nämä ylimääräiset luovutukset eivät ole
riippuvaisia Ehdotetusta luovutuksesta.
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Tietoa AIU:sta ja AmTrust Italystä
AIU on Irlannissa perustettu, Irlannin keskuspankin (CBI) valtuuttama ja säätelemä vakuutusja jälleenvakuutusyhtiö. AmTrust Italy on Italiassa perustettu, IVASS:n valtuuttama ja
säätelemä vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiö. AEL, AIU ja AmTrust Italy kuuluvat kaikki
AmTrust-konserniin.
Tietoja Ehdotetusta luovutuksesta
Ehdotettu luovutus on suoritettava Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 Financial
Services and Markets Actin mukaisesti. Tämä edellyttää, että saamme hyväksynnän Englannin
ja Walesin ylioikeudelta (Oikeus). Riippumaton asiantuntija ( Riippumaton asiantuntija) on
nimitetty laatimaan Oikeudelle raportti. Hän on arvioinut Ehdotetun luovutuksen vaikutuksen ja
todennut, ettei se vaikuta olennaisesti haitallisesti mihinkään vakuutuksenottajien ryhmään.
On lakisääteinen vaatimus, että otamme sinuun yhteyttä osana tätä prosessia. Jos olet sitä
mieltä, että Ehdotettu luovutus vaikuttaa haitallisesti sinuun, sinulla on oikeus kääntyä asiassa
Oikeuden puoleen, ja tämä kirje sisältää tietoja siitä, miten näin tehdään.
Jäljempänä mainitussa ”Kysymyksiä ja vastauksia” -vihkosessa oleva kaavio auttaa sinua
tunnistamaan, mitkä vakuutukset kuuluvat (kokonaan tai osittain) Ehdotetun luovutuksen piiriin.
Samoin jos sinulla on useampi kuin yksi vakuutus AEL:ltä (joista yksi tai useampi voi kuulua
Ehdotetun luovutuksen piiriin tai olla kuulumatta siihen), ”Kysymyksiä ja vastauksia” vihkosessa oleva kaavio auttaa sinua tunnistamaan, mitkä vakuutuksesi siirtyvät AIU:lle tai
AmTrust Italylle ja mitkä säilyvät AEL:llä. Jos et ole varma siitä, mitkä vakuutuksistasi siirtyvät
AIU:lle tai AmTrust Italylle, ota meihin yhteyttä alla olevien tietojen avulla.
Jos vakuutuksesi siirretään Ehdotetun luovutuksen osana AIU:lle, vakuutuksen uusimiset,
joiden on tarkoitus tapahtua 1. heinäkuuta 2020 tai sen jälkeen, tapahtuvat määrättynä
päivänä AIU:n toimesta.
Jos sinulle on lähetetty tämä kirje, koska olet esittänyt korvausvaatimuksen AEL:n vakuutuksen
nojalla, minkään tässä kirjeessä ei tule katsoa olevan tunnustus tai hyväksyntä vaatimuksesi
pätevyydestä tai AEL:n (tai Ehdotetun luovutuksen jälkeen AIU:n tai AmTrust Italyn)
korvausvastuusta, suhteessa kyseiseen vaatimukseen (ja erityisesti oikeuksiin, jotka on
varattu) tai vakuutuksesi pätevyyteen (mukaan lukien tapaukset, joissa tällainen vakuutus on
mitätöity).
Ehdotettu luovutus ei vaikuta:


velvoitteisiimme sinua kohtaan;



vakuutussuojasi ehtoihin;



vakuutusmaksujesi määrään;



vakuutuksesi kestoon;



vakuutuksesi hallinnointitapaan; eikä



mihinkään korvausvaatimuksiin, joita olet esittänyt tai tulet ehkä myöhemmin esittämään
vakuutustesi nojalla, mukaan lukien näiden vaatimusten käsittelytapa.
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Ehdotetun luovutuksen jälkeen mahdollisuutesi turvautua Yhdistyneen kuningaskunnan
Financial Services Compensation Schemeen tai Financial Ombudsman Serviceen voi kuitenkin
muuttua. Tämä on esitetty tarkemmin tämän kirjeen liitteenä olevassa ”Kysymyksiä ja
vastauksia” -vihkosessa.
Miten etujasi suojataan?
Ehdotetun luovutuksen
Yhteenvetona:

oikeudellinen

prosessi

on

suunniteltu

suojaamaan

etuasi.



Jotta Ehdotettu luovutus voi toteutua, Oikeuden on hyväksyttävä se. Oikeus arvioi,
vaikuttaako Ehdotettu luovutus haitallisesti vakuutuksenottajiin ja onko se aiheellista
hyväksyä. Oikeuden kuulemisen on määrä tapahtua 24. kesäkuuta 2020
ylioikeudessa (High Court of Justice), osoitteessa 7 Rolls Building, Fetter Lane,
London, EC4A 1NL, Yhdistynyt kuningaskunta.



Sinulla on oikeus osallistua Oikeuden kuulemiseen, jossa Esitettyä luovutusta
käsitellään, ja esittää mahdolliset vastalauseesi tai huolenaiheesi. Voit myös nimittää
edustajan osallistumaan puolestasi. Jos haluat soittaa tai kirjoittaa meille sen sijaan, että
saapuisit henkilökohtaisesti, luovutamme Oikeudelle kaikki kirjallisesti esittämäsi
vastalauseet 24. kesäkuuta 2020. Jos päätät kirjoittaa meille, sinua pyydetään
tekemään niin mahdollisimman pian ja mieluiten viimeistään 17. kesäkuuta 2020.



Jos Oikeus antaa siihen suostumuksensa, on odotettavissa, että vakuutukset siirtyvät
automaattisesti joko AIU:lle tai AmTrust Italylle 1. heinäkuuta 2020. Jos Oikeus
hyväksyy luovutuksen AIU:lle, mutta ei AmTrust Italylle, luovutus AIU:lle toteutuu (ja
päinvastoin). Mahdollisista muutoksista Oikeuden kuulemispäivään tai Ehdotetun
luovutuksen
(tai
sen
jommankumman
osan)
päivämäärään
ilmoitetaan
verkkosivustollamme
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfoliotransfers).



Riippumaton asiantuntija on arvioinut Ehdotetun luovutuksen vaikutuksen ja todennut,
ettei se vaikuta olennaisesti haitallisesti mihinkään vakuutuksenottajien ryhmään.



AEL on ollut tiiviisti yhteydessä sitä sääteleviin viranomaisiin (Financial Conduct
Authority ja Prudential Regulation Authority). AIU ja AmTrust Italy ovat myös olleet
yhteydessä omiin sääntelijöihinsä (CBI ja IVASS). Yhdistyneen kuningaskunnan
sääntelijöillä on oikeus esittää omat kantansa Oikeudessa, ja odotamme niiden tekevän
niin.

Mitä sinun tulee tehdä?
Lue huolellisesti tämän kirjeen sisältämät tiedot. Ohessa on vihkonen, joka sisältää seuraavat:


Kysymyksiä ja vastauksia Ehdotetusta luovutuksesta;



yhteenveto oikeudellisesta asiakirjasta, jossa esitetään ehdotetun luovutuksen säännöt
(Ohjelma-asiakirja)



tiivistelmä Riippumattoman asiantuntijan raportista; ja



kopio oikeudellisesta ilmoituksesta, jossa ilmoitetaan ehdotettua luovutusta koskevasta
oikeuden kuulemisesta.
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Miten voit tehdä näkemyksesi tiettäväksi
Jos olet tyytyväinen Ehdotettuun luovutukseen ja tämän kirjeen sisältämiin tietoihin, sinun ei
tarvitse tehdä mitään. Jos tarvitset kuitenkin lisätietoja, jos sinulla on kysymyksiä tai
huolenaiheita Ehdotetusta luovutuksesta tai jos olet sitä mieltä, että sillä voi olla haitallisia
vaikutuksia sinuun, ota meihin yhteys mahdollisimman pian, mieluiten viimeistään 17.
kesäkuuta 2020.
Voit:


soittaa auttavaan numeroon +44 (0)333 234 3454 (arkisin kello 9.00–17.00
Yhdistyneen kuningaskunnan aikaa (lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä)).



kirjoittaa meille osoitteeseen





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



Amtrust International (Portfolio Transfers)
6-8 College Green
Dublin 2
Ireland; tai



Amtrust International (Portfolio Transfers)
14, Via Clerici
20121 Milano
Italia; tai

lähettää meille sähköpostia osoitteeseen: partvii@amtrustgroup.com.

Jos sinulla on yleisiä kysymyksiä vakuutuksestasi tai korvausvaatimuksestasi, ota yhteys
tavanomaiseen AmTrust-yhteyshenkilöösi.
Nämä
tiedot
ovat
saatavilla
myös
AmTrust-verkkosivustolla
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers). Sieltä löytyvät myös
täydelliset kopiot tämän kirjeen mukana toimitetuista asiakirjoista, Ohjelma-asiakirjasta sekä
Riippumattoman asiantuntijan raportista. Tällä verkkosivustolla julkaistaan kaikki Ehdotetun
luovutuksen edistymistä koskevat päivitykset ja tiedot, mukaan lukien mahdolliset täydentävät
raportit, joita Riippumaton asiantuntija saattaa valmistella ennen Oikeuden kuulemista.
Jos olet tietoinen jostakusta, joka on vakuutuksesi asianosainen ja/tai edunsaaja, pyydämme
ilmoittamaan hänelle Ehdotetusta luovutuksesta ja välittämään tämän kirjeen ja vihkon
sisältämät tiedot.
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Ystävällisin terveisin,

Edustajana yhtiölle

Edustajana yhtiölle

AmTrust Europe Limited

AmTrust International
Underwriters dac

Edustajana yhtiölle

AmTrust Assicurazioni s.p.a.
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