CR-2019-008234
IN DE HIGH COURT OF JUSTICE
BUSINESS AND PROPERTY COURTS VAN ENGELAND EN WALES
COMPANIES COURT (ChD)

IN DE ZAAK VAN AMTRUST EUROPE LIMITED
en
IN DE ZAAK VAN AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
en
IN DE ZAAK VAN AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.
en
IN DE ZAAK VAN DEEL VII VAN DE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

SAMENVATTING VAN HET PLAN

1
1.1

Introductie
AmTrust Europe Limited (AEL) stelt voor om over te dragen aan:
(a)

AmTrust Assicurazioni s.p.a. al haar zakelijke activiteiten betreffende medische fouten in
Italië (inclusief aanvullende vormen van dekking onder polissen inzake medische fouten)
(de "Medmal"-activiteiten); en aan

(b)

AmTrust International Underwriters dac alle verzekeringsovereenkomsten betreffende
algemene (her)verzekeringen (anders dan de "Medmal"-activiteiten) die het heeft
afgesloten en/of is aangegaan met betrekking tot risico’s in de Europese Economische
Ruimte, met uitzondering van het VK (de EER30), zij het dat waar een polis betrekking
heeft op risico’s in de EER30 en buiten de EER30, enkel dat deel van de polis dat
betrekking heeft op de EER30 wordt overgedragen aan AIU (de EER30-activiteiten),

tezamen de Over te dragen activiteiten.
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1.2

De overdracht van de over te dragen activiteiten (de Overdracht) moet worden gerealiseerd via
een plan voor de overdracht van verzekeringsactiviteiten (het Plan). Het Plan wordt getoetst in
de High Court of Justice in Engeland en Wales (de Rechtbank) overeenkomstig Deel VII van
de Financial Services and Markets Act 2000 van het VK.

1.3

In dit document wordt het effect van het Plan samengevat.

1.4

Dit document is slechts een samenvatting. Het volledige Plan is beschikbaar op de website van
AmTrust en gedrukte exemplaren zijn gratis verkrijgbaar (zie paragraaf 5 hieronder voor meer
informatie).

2
2.1

Achtergrond van AEL, AIU en AmTrust Italy
AEL is een bedrijf opgericht naar het recht van Engeland en Wales, registratienummer
1229676. De statutaire zetel van AEL is 10th Floor Market Square House, Saint James’s Street,
Nottingham, Nottinghamshire, NG1 6FG in Engeland. AEL heeft een vergunning van en staat
onder toezicht van de PRA (Prudential Regulation Authority, de Autoriteit voor prudentieel
toezicht) in het VK en staat ook onder toezicht van de FCA (Financial Conduct Authority, de
tegenhanger van de Autoriteit Financiële Markten in het VK).

2.2

AIU is een bedrijf opgericht naar het recht van Ierland, registratienummer 169384. De statutaire
zetel van AEL bevindt zich te 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ierland. AIU heeft een
vergunning van en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.

2.3

AmTrust Italy is een bedrijf opgericht naar het recht van Italië, registratienummer 1917540518.
De statutaire zetel van AmTrust Italy bevindt zich te 14, Via Clerici, 20121 Milaan, Italië.
AmTrust Italy staat onder toezicht van IVASS (de Italiaanse toezichthoudende autoriteit voor
verzekerings- en herverzekeringsondernemingen).

3

Proces en tijdpad van het Plan

3.1

De voorgestelde data voor het Plan zijn:

Mijlpalen
Zitting van de Rechtbank

24 juni 2020

Voorgestelde "Effectieve Datum" (waarop de EER30activiteiten worden overgedragen aan AIU en de "Medmal"activiteiten aan AmTrust Italy)

00:01 GMT op 1 juli 2020

3.2

Het Plan wordt alleen uitgevoerd als het door de Rechtbank is goedgekeurd op 24 juni 2020.

3.3

Als de rechtbank een wijziging gelast of bepaalde voorwaarden stelt aan het voorgestelde Plan,
dan wordt het Plan uitsluitend ingevoerd indien AEL, AIU en AmTrust Italy daarin toestemmen.
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4
4.1

Samenvatting van het Plan
Het volgende is een samenvatting van de belangrijkste punten van het Plan. Zoals hierboven
opgemerkt is de volledige versie van het Plan gratis verkrijgbaar (zie paragraaf 5 hieronder voor
meer informatie).

4.2

Daarnaast hebben AEL, AIU en AmTrust Italy een aantal documenten voor polishouders
opgesteld die te vinden zijn op amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfoliotransfers.
Het effect van het Plan

4.3

Zoals hierboven vermeld is het de bedoeling om via het Plan alle EER30-activiteiten van AEL
over te dragen aan AIU en alle "Medmal"-activiteiten van AEL aan AmTrust Italy.
Claims betaald door AIU of AmTrust Italy na de Effectieve Datum

4.4

Het is de bedoeling dat met ingang van de Effectieve Datum,
(a)

alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de EER30-activiteiten worden
overgedragen aan AIU en niet langer berusten bij AEL. Dit betekent dat AIU
verantwoordelijk zal zijn voor het uitbetalen van claims en dient te voldoen aan alle
andere verplichtingen die eerder berustten bij AEL met betrekking tot de EER30activiteiten; en

(b)

alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de "Medmal"-activiteiten worden
overgedragen aan AmTrust Italy en niet langer berusten bij AEL. Dit betekent dat
AmTrust Italy verantwoordelijk zal zijn voor het uitbetalen van claims en dient te voldoen
aan alle andere verplichtingen die eerder berustten bij AEL met betrekking tot de
"Medmal"-activiteiten.

Uitzonderingen
4.5

Ondanks de bedoeling zoals toegelicht in paragraaf 4.4 hierboven kan er een klein aantal
polissen zijn die buiten het toepassingsgebied van het Plan vallen. Dit betreft de “Excluded
Policies” (uitgesloten polissen) of “Residual Policies” (resterende polissen), zoals nader
beschreven in de volledige versie van het Plan. Eventuele resterende polissen met betrekking
tot de EER30-activiteiten worden zo spoedig mogelijk na de Effectieve Datum overgedragen
aan AIU. Eventuele resterende polissen met betrekking tot de "Medmal"-activiteiten worden zo
spoedig mogelijk na de Effectieve Datum overgedragen aan AmTrust Italy.
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Geen wijzigingen in de polisvoorwaarden
4.6

De voorwaarden van de over te dragen polissen zullen niet veranderen, met dien verstande dat
de verzekeraar in het geval van de EER30-activiteiten AIU zal zijn in plaats van AEL en dat de
verzekeraar in het geval van de "Medmal"-activiteiten AmTrust Italy zal zijn in plaats van AEL.
Polisbeheer

4.7

AIU gaat de EER30-activiteiten beheren en AmTrust Italy de "Medmal"-activiteiten en ze doen
dit op nagenoeg dezelfde manier als waarop AEL dit momenteel doet, overeenkomstig de
huidige systemen, procedures en het huidige beleid van de AmTrust-groep voor de Europese
vestigingen (zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt).

4.8

Het Plan zou daarom geen gevolgen moeten hebben voor de polisbeheerregelingen voor de
over te dragen activiteiten.
Continuïteit van (gerechtelijke) procedures

4.9

Met ingang van de Effectieve Datum worden lopende (gerechtelijke) procedures die zijn
ingesteld door of tegen AEL in verband met de EER30-activiteiten voortgezet door of tegen AIU
en AIU zal gerechtigd zijn tot het gebruik van alle verweermiddelen, vorderingen,
tegenvorderingen en bevoegdheden tot verrekening die beschikbaar zouden zijn geweest voor
AEL. Met ingang van de Effectieve Datum zullen beslissingen, schikkingen, bevelen of
vonnissen onder lopende of afgesloten procedures ten gunste of ten nadele van AEL met
betrekking tot de EER30-activiteiten afdwingbaar zijn door of tegen AIU in plaats van AEL.

4.10

Met ingang van de Effectieve Datum worden lopende (gerechtelijke) procedures die zijn
ingesteld door of tegen AEL in verband met de "Medmal"-activiteiten voortgezet door of tegen
AmTrust Italy en AmTrust Italy zal gerechtigd zijn tot het gebruik van alle verweermiddelen,
vorderingen, tegenvorderingen en bevoegdheden tot verrekening die beschikbaar zouden zijn
geweest voor AEL. Met ingang van de Effectieve Datum zullen beslissingen, schikkingen,
bevelen of vonnissen onder lopende of afgesloten procedures ten gunste of ten nadele van AEL
met betrekking tot de "Medmal"-activiteiten afdwingbaar zijn door of tegen AmTrust Italy in
plaats van AEL.
Onkosten en uitgaven

4.11

Geen van de onkosten en uitgaven in verband met de voorbereiding van het Plan of het proces
in de Rechtbank komen voor rekening van de polishouders.

5

Nadere informatie
Als u vragen hebt of een volledige versie van het Plan wenst te ontvangen kunt u:
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kijken op amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers;



ons bellen op +44 (0)333 234 3454 (van 9 uur tot 17 uur (tijd in het VK) maandag tot en
met vrijdag (behalve feestdagen)),



een brief sturen naar


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



Amtrust International (Portfolio Transfers)
6-8 College Green
Dublin 2
Ierland; of



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



een e-mail sturen naar partvii@amtrustgroup.com.

Als u algemene vragen hebt over uw polis, bel dan uw gebruikelijke contactpersoon bij AmTrust
of uw assurantiemakelaar.
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