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WYSOKI TRYBUNAŁ
SĄD DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I NIERUCHOMOŚCI ANGLII I WALII
TRYBUNAŁ SPÓŁEK (WYDZIAŁ KANCLERSKI)

W SPRAWIE AMTRUST EUROPE LIMITED
oraz
W SPRAWIE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
oraz
W SPRAWIE AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.
oraz
NA MOCY CZĘŚCI VII USTAWY O USŁUGACH I RYNKACH FINANSOWYCH Z 2000 R.

PODSUMOWANIE PROGRAMU

1
1.1

Wstęp
AmTrust Europe Limited (AEL) proponuje Przeniesienie do:
(a)

AmTrust Assicurazioni s.p.a. całości włoskiej działalności w sektorze błędów w sztuce
medycznej (w tym dodatkowych form ubezpieczenia w ramach polis ubezpieczających od
błędów w sztuce medycznej) (Działalność w sektorze błędów medycznych); oraz

(b)

AmTrust International Underwriters dac całości ogólnej działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (innej niż Działalność w sektorze błędów medycznych) sporządzonej i/ub
przejętej przez AEL i odnoszącej się do ryzyka występującego w Europejskim Obszarze
Gospodarczym, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii (EOG30), z wyjątkiem sytuacji, gdy polisa
odnosi się do ryzyka występującego w EOG30 oraz poza EOG30 – wtedy tylko ta część
polisy, która odnosi się do EOG30 zostanie przeniesiona do AIU (Działalność w EOG30),

razem Działalność podlegająca przeniesieniu.
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1.2

Przeniesienie Działalności podlegającej przeniesieniu (Przeniesienie) ma nastąpić w ramach
programu przeniesienia działalności ubezpieczeniowej (Program). Program będzie realizowany
przez Wysoki Trybunał w Anglii (Wysoki Trybunał) zgodnie z Częścią VII brytyjskiej Ustawy
o usługach i rynkach finansowych z 2000 r.

1.3

W niniejszym dokumencie przedstawiono podsumowanie skutków Programu.

1.4

Dokument ten jest jedynie streszczeniem. Pełen Program będzie dostępny na stronie
internetowej AmTrust, a wersję na papierze będzie można uzyskać bezpłatnie (więcej informacji
można znaleźć w punkcie poniżej).

2
2.1

Informacje o spółkach AEL, AIU i AmTrust Italy
AEL jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 1229676. Siedziba AEL znajduje
się przy 10th Floor Market Square House, Saint James's Street, Nottingham, Nottinghamshire,
NG1 6FG. AEL posiada pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi
brytyjskiego Urzędu ds. Regulacji Ostrożnościowych (PRA), a także podlega nadzorowi
brytyjskiego Organu Nadzoru Finansowego (FCA).

2.2

AIU jest spółką zarejestrowaną w Irlandii pod numerem 169384. Siedziba AIU znajduje się pod
adresem 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irlandia. AIU posiada pozwolenie na
prowadzenie działalności i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.

2.3

AmTrust Italy jest spółką zarejestrowaną we Włoszech pod numerem 1917540518. Siedziba
AmTrust Italy znajduje się pod adresem 14, Via Clerici, 20121 Milan, Włochy. AmTrust Italy
podlega nadzorowi Włoskiego Instytutu Nadzoru Ubezpieczeń.

3
3.1

Procedura i terminy realizacji Programu
Proponowane terminy realizacji Programu to:

Kluczowe etapy

3.2

Rozprawa przed Wysokim Trybunałem

środa, 24 czerwca 2020 r.

Proponowana „Data wejścia w życie” (kiedy Działalność
w EOG30 zostanie przeniesiona do AIU, a Działalność
w sektorze błędów medycznych zostanie przeniesiona do
AmTrust Italy)

00:01 GMT w dniu 1 lipca
2020 r.

Program nie zostanie zrealizowany bez zatwierdzenia go przez Wysoki Trybunał w dniu 24
czerwca 2020 r.

3.3

Jeżeli Wysoki Trybunał wprowadzi jakiekolwiek zmiany lub warunki do proponowanego
Programu, Program nie wejdzie w życie, chyba że AEL, AIU i AmTrust Italy wyrażą na to zgodę.
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4
4.1

Podsumowanie Programu
Poniżej znajduje się podsumowanie głównych punktów Programu. Jak wspomniano powyżej,
pełna wersja dokumentu Programu jest dostępna bezpłatnie (więcej informacji można znaleźć
w punkcie 5 poniżej).

4.2

Ponadto AEL, AIU i AmTrust Italy przygotowały zestaw informacji dla posiadaczy polis, który jest
dostępny na stronie amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.
Skutek Programu

4.3

Jak wspomniano powyżej, Program ma na celu przeniesienie całej Działalności w EOG30 z AEL
do AIU oraz całej Działalności w sektorze błędów medycznych z AEL do AmTrust Italy.
Roszczenia wypłacane przez AIU lub AmTrust Italy po Dacie wejścia w życie

4.4

Planuje się, aby od Daty wejścia w życie
(a)

wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Działalności w EOG30 zostały automatycznie
przeniesione na AIU i nie spoczywały na AEL. Oznacza to, że AIU będzie odpowiedzialne
za spłatę wszelkich roszczeń i wypełnienie wszelkich innych zobowiązań, które wcześniej
były zobowiązaniami AEL w odniesieniu do Działalności w EOG30; oraz

(b)

wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Działalności w sektorze błędów medycznych
zostały automatycznie przeniesione na AmTrust Italy i nie spoczywały na AEL. Oznacza
to, że AmTrust Italy będzie odpowiedzialne za wypłacenie wszystkich roszczeń
i wypełnienie wszystkich innych zobowiązań, które wcześniej były zobowiązaniami AEL
w odniesieniu do Działalności w sektorze błędów medycznych.

Wyjątki
4.5

Pomimo zamiaru objaśnionego w punkcie Error! Reference source not found. powyżej może
istnieć niewielka liczba polis, które nie podlegają Programowi. Byłyby to „Polisy wykluczone” lub
„Pozostałe polisy”, które opisano szczegółowo w pełnej wersji Programu. Pozostałe polisy
związane z Działalnością w EOG30 zostaną przeniesione do AIU najszybciej jak to możliwe po
Dacie wejścia w życie. Pozostałe polisy związane z Działalnością w sektorze błędów
medycznych zostaną przeniesione do AmTrust Italy najszybciej jak to możliwe po Dacie wejścia
w życie.
Warunki pozostają bez zmian

4.6

Warunki polis podlegających przeniesieniu nie ulegną zmianie, z wyjątkiem tego, że
ubezpieczycielem w przypadku Działalności w EOG30 będzie AIU nie AEL, a ubezpieczycielem
w przypadku Działalności w sektorze błędów medycznych będzie AmTrust Italy, a nie AEL.
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Zarządzanie polisami
4.7

AIU będzie zarządzać Działalnością w EOG30, a AmTrust Italy będzie zarządzać Działalnością
w sektorze błędów medycznych w zasadniczo ten sam sposób, w jaki obecnie zarządza AEL,
zgodnie z obecnymi systemami, politykami i procedurami grupy AmTrust w odniesieniu do jej
działalności w Europie (mogą one podlegać okresowej aktualizacji).

4.8

Program nie powinien mieć zatem żadnego wpływu na ustalenia dotyczące zarządzania polisami
w odniesieniu do Działalności podlegającej przeniesieniu.
Ciągłość postępowań i sporów sądowych

4.9

Od Daty wejścia w życie bieżące postępowania lub spory sądowe wniesione przez AEL lub
przeciwko AEL w związku z Działalnością w EOG30 będą kontynuowane przez AIU lub
przeciwko AIU, a AIU będzie uprawnione do wykorzystania środków obrony, roszczeń, roszczeń
wzajemnych i praw do potrącenia, które byłyby dostępne AEL. Od Daty wejścia w życie, wyroki,
ugody, postanowienia lub orzeczenia w ramach bieżących lub przeszłych postępowań na rzecz
AEL lub przeciwko AEL w odniesieniu do Działalności w EOG30 będą podlegały wykonaniu na
rzecz AIU lub przeciwko AU zamiast AEL.

4.10

Od Daty wejścia w życie bieżące postępowania lub spory sądowe wniesione przez AEL lub
przeciwko AEL w związku z Działalnością w sektorze błędów medycznych będą kontynuowane
przez lub przeciwko AmTrust Italy, a AmTrust Italy będzie uprawnione do wykorzystania środków
obrony, roszczeń, roszczeń wzajemnych i praw do potrącenia, które byłyby dostępne AEL. Od
Daty wejścia w życie, wyroki, ugody, postanowienia lub orzeczenia w ramach bieżących lub
przeszłych postępowań na rzecz AEL lub przeciwko AEL w odniesieniu do Działalności
w sektorze błędów medycznych będą podlegały wykonaniu na rzecz lub przeciwko AmTrust Italy
zamiast AEL.
Koszty i wydatki

4.11

Posiadacze polis nie ponoszą żadnych kosztów i wydatków związanych z przygotowaniem
Programu i postępowaniem przed Wysokim Trybunałem.

5

Więcej informacji
W razie pytań lub aby otrzymać pełną wersję Programu prosimy:


odwiedzić stronę amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers;



skontaktować się z nami pod numerem telefonu +44 (0)333 234 3454 (linia dostępna od
9:00 do 17:00 (czasu brytyjskiego) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);



napisać do nas na adres
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Amtrust International (Portfolio Transfers)
Exchequer Court
33 St Mary Axe
London EC3A 8AA
Wielka Brytania;



Amtrust International (Portfolio Transfers)
6-8 College Green
Dublin 2
Irlandia; lub



Amtrust International (Portfolio Transfers)
14, Via Clerici
20121 Milan
Włochy; lub



wysłać e-mail na adres: partvii@amtrustgroup.com.

W razie ogólnych pytań dotyczących posiadanej polisy prosimy skontaktować się telefonicznie ze
swoim przedstawicielem AmTrust lub pośrednikiem.
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