Vážený pane/Vážená paní,
DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ NEBO NÁROKU VŮČI SPOLEČNOSTI
AMTRUST EUROPE LIMITED - PŘEČTĚTE SI JE PEČLIVĚ, PROSÍM
Píšeme vám, abychom vás informovali, že došlo k návrhu, aby od společnost AmTrust Europe
Limited (AEL) převedla od 1. července 2020 své společnosti v rámci Evropského
hospodářského prostoru (s výjimkou Spojeného království) (EEA30) do společnosti AmTrust
International Underwriters dac (AIU). Transfer do AIU zahrnuje pojistku (nebo pojistky), které
máte nebo které jste měli u AEL a/nebo jakékoli nároky, které jste vznesli v rámci převáděných
pojistek nebo v souvislosti s nimi.
AEL rovněž převádí pojistky pro případ zanedbání povinné péče k AmTrust Assicurazioni s.p.a.
(AmTrust Italy). Této části navrhovaného transferu (jak je definován níže) nebudete podléhat
pokud nemáte nebo jste nikdy neměli pojistku pro případ zanedbání povinné péče u AEL a
pokud jste v souvislosti s takovými pojistkami nevznesli žádný nárok.
Tento dopis obsahuje informace týkající se navrhovaného transferu, abyste získali přiměřený
čas na zvážení, zda byste vy a/nebo zúčastněné strany byly navrhovaným transferem dotčeny.
Zázemí
Spojené království přestalo být členem Evropské unie (EU) k 31. lednu 2020 (Brexit). Je
nezbytné, aby skupina AmTrust restrukturalizovala své evropské provozy a mohla nabízet
služby svým evropským pojištěncům i po Brexitu a po vypršení přechodného období
dohodnutého mezi Spojeným královstvím a EU (momentálně se očekává, že skončí 31.
prosince 2020).
AEL tudíž navrhuje následující transfer:
a) (AmTrust Italy) všech jejích italských činností v oblasti zanedbávání lékařských
postupů (což zahrnuje jakékoli další formy krytí v rámci zásad pro zanedbávání
lékařských postupů) (případy zanedbání povinné péče); a
b) AmTrust International Underwriters dac (AIU) veškerá obecná zajišťovací a pojišťovací
činnosti (jiná než případy zanedbání povinné péče), která je zapsaná a/nebo převzatá
a týká se rizik v rámci Evropského hospodářského prostoru s výjimkou Spojeného
království (EEA30), s výjimkou případů, kdy se pojistka týká rizik nacházejících se v
EEA30 a mimo EEA30, pouze část pojistky, která se týká EEA30 bude převedena na
AIU (společnosti EEA30),
(společně navrhovaný transfer).
Navrhovaný transfer zajišťuje, že skupina AmTrust moci po Brexitu nadále legálně spravovat
vaše pojistky a/nebo nároky. Navrhovaný transfer pojistek pro případ zanedbání povinné péče
rovněž zajistí, že všechny italské pojistky pro případ zanedbání povinné péče podepsané AEL
budou podléhat přímému dohledu Italského institutu pro dohled nad pojištěním (IVASS).
V rámci širší restrukturalizace skupiny AmTrust má AIU v úmyslu převést své italské činnosti v
oblasti pojištění pro případy zanedbání povinné péče na AmTrust Italy a AMT Mortgage
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Insurance Limited hodlá převést své podnikání na AIU. Tyto dodatečné převody nezávisí na
navrhovaném transferu.
Informace o AIU a AmTrust Italy
AIU je pojišťovací a zajišťovací společnost založená v Irsku, schválená a regulovaná Irskou
centrální bankou (CBI). AmTrust Italy je pojišťovací a zajišťovací společnost založená v Itálii,
schválená a regulovaná IVASS. Společnosti AEL, AIU a AmTrust Italy jsou členy skupiny
AmTrust.
Informace o navrhovaném transferu
Navrhovaný transfer musí proběhnout v souladu s britským zákonem o finančních službách a
trzích z roku 2000. Ten vyžaduje, abychom získali souhlas Vysokého soudního dvora Anglie a
Walesu (soud). Byl jmenován nezávislý odborník (nezávislý odborník), který má pro soud
vyhotovit zprávu. Zhodnotil dopad navrhovaného transferu a dospěl k závěru, že na žádnou
skupinu pojištěnců nebude mít materiálně nežádoucí účinek.
Je zákonným požadavkem, abychom vás v rámci tohoto procesu kontaktovali, a pokud se
domníváte, že jste navrhovaným transferem nepříznivě ovlivněni, máte právo podat k soudu
prohlášení a tento dopis obsahuje informace o tom, jak tak učinit.
Níže uvedený nákres v „Brožuře otázek a odpovědí“ vám pomůže určit, které pojistky budou
(zcela nebo zčásti) tvořit součást navrhovaného transferu. Stejně tak, máte-li u AEL více
pojistek (jedna nebo více z nich může být součástí transferu a jedna nebo více z nich mohou
být z transferu vyloučeny), diagram v „Brožuře otázek a odpovědí“ vám pomůže určit, které z
vašich pojistek budou převedeny na AIU nebo AmTrust Italy a které zůstanou u AEL. Pokud si
nejste jisti, které z vašich pojistek budou převedeny do AIU nebo AmTrust Italy, kontaktujte nás
prostřednictvím kontaktů uvedených níže.
Pokud se vaše pojistka nebo pojistky převedou na AIU v rámci navrhovaného transferu, jakákoli
obnovení těchto pojistek, ke kterým dojde 1. července 2020 nebo později, obnoveny rovněž u
AIU, a to v příslušné datum obnovení.
Pokud vám byl tento dopis zaslán, protože uplatňujete nárok na základě smlouvy s AEL, pak
by se v tomto dopise nemělo nic považovat za potvrzení nebo přijetí platnosti vaší žádosti nebo
jakékoli odpovědnosti AEL (nebo v návaznosti na návrh transfer, AIU nebo AmTrust Italy) v
souvislosti s tímto nárokem (a zejména jakákoli výhrada práv, která, pokud budou vydána,
zůstane plně vyhrazena) nebo platnost vaší pojistky (včetně případu, kdy byla taková pojistka
zrušena).
Navrhovaný transfer nebude mít žádný vliv na:


naše závazky vůči vám;



podmínky vašeho krytí;



výši vašeho pojistného;



dobu trvání vaší pojistky nebo pojistek;



způsob správy pojistky; nebo
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jakýkoli nárok, který jste vznesli nebo můžete uplatnit v souladu se svojí pojistkou nebo
pojistkami, včetně způsobu, jakým jsou vyřizovány jakékoli nároky, které jste uplatnili
nebo můžete v rámci své pojistky nebo pojistek uplatnit.

Váš nárok na přístup k britskému finančnímu systému odškodnění a finančnímu ombudsmanovi
se však může po navrhovaném transferu změnit. Toto je uvedeno v „Brožuře s otázkami a
odpověďmi“ přiložené k tomuto dopisu.
Jak jsou vaše zájmy chráněny?
Právní proces navrhovaného transferu je navržen tak, aby pomohl chránit vaše zájmy. Stručně:


Aby se mohl navrhovaný transfer realizovat, musí ho schválit soud. Soudní dvůr posoudí,
zda by měl navrhovaný transfer nepříznivý vliv na pojištěnce a zde je povolení
navrhovaného transferu vhodné. Soudní slyšení se uskuteční dne 24. června 2020 u
Vysokého soudního dvora, 7 Rolls Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL,
Spojené království.



Máte právo zúčastnit se soudního jednání, které se bude zabývat navrhovaným
transferem, a předložit jakékoli námitky nebo obavy, které můžete mít přímo, nebo
jmenovat právního zástupce, který se bude jednání účastnit vaším jménem. Pokud nám
chcete raději zatelefonovat nebo napsat, než se dostavit osobně, 24. června 2020 soudu
předložíme v písemné formě veškeré námitky, které od vás dostaneme. Pokud se
rozhodnete nám napsat, žádáme vás, abyste tak učinili co nejdříve a ne později než 17.
června 2020.



Očekává se, že po rozhodnutí soudu, budou pojistky k 1. červenci 2020 automaticky
převedeny na AIU nebo AmTrust Italy. V případě, že soud schválí transfer na AIU, ale
ne transfer na AmTrust Italy, transfer na AIU proběhne (a obráceně). Jakákoli změna
data soudního jednání nebo data navrhovaného transferu (nebo části navrhovaného
transferu)
bude
oznámena
na
našich
webových
stránkách
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).



Nezávislý odborník zhodnotil dopad navrhovaného transferu a dospěl k závěru, že na
žádnou skupinu pojištěnců nebude mít materiálně nežádoucí účinek.



Společnost AEL vše konzultovala se svými regulátory, Financial Conduct Authority a
Finančním regulačním úřadem. Společnosti AIU a AmTrust Italy také jednaly se svými
regulátory, CBI a IVASS. Britští regulátoři mají právo na vlastní zastoupení u soudního
řízení a očekáváme, že ho využijí.

Co byste měli udělat?
Pečlivě si přečtěte informace, které jsme přiložili k tomuto dopisu. Přiložili jsme brožuru
obsahující:


„Otázky a odpovědi“ ohledně navrhovaného transferu;



shrnutí právního dokumentu, který stanoví podmínky navrhovaného transferu
(dokument k programu);



shrnutí zprávy nezávislého odborníka; a
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kopii právního oznámení s podrobnostmi o soudním slyšení ve věci navrhovaného
transferu.

Jak můžete oznámit své názory
Pokud s navrhovaným transferem a informacemi obsaženými v tomto dopise souhlasíte,
nemusíte podnikat žádné další kroky. Nicméně, pokud byste potřebovali jakékoli další
informace, nebo pokud byste měli jakékoli otázky nebo obavy ohledně transferu nebo pokud
máte dojem, že by na vás mohly mít nežádoucí vliv, co nejdříve nás kontaktujte pokud možno
ne později než 17. června 2020.
Můžete:


zavolat na linku +44 (0)333 234 3454, která je k dispozici od 9:00 do 17:00 britského
času od pondělí do pátku (s výjimkou státních svátků);



napsat nám na adresu:





Amtrust International (Transfery portfolia)
Exchequer Court
33 St Mary Axe
London EC3A 8AA
Spojené království;



Amtrust International (Transfery portfolia)
6-8 College Green
Dublin 2
Irsko; nebo



Amtrust International (Transfery portfolia)
14, Via Clerici
20121 Milan
Itálie; nebo

zavolat nám e-mail na: partvii@amtrustgroup.com.

Máte-li jakékoli obecné dotazy týkající se vaší pojistky nebo nároku, kontaktujte prosím svého
obvyklého pracovníka AmTrust nebo makléře.
Tyto informace jsou rovněž k dispozici na webových stránkách společnosti AmTrust
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers), společně s kompletními
kopiemi dokumentů přiložených k tomuto dopisu, dokumentem programu a zprávou
nezávislého odborníka. Na těchto webových stránkách budou zveřejněny také veškeré
aktualizace a detaily týkající se vývoje navrhovaného transferu, včetně doplňkových zpráv
nezávislého odborníka, které mohou být připraveny před soudním slyšením.
Pokud jste si vědomi někoho jiného, kdo má zájem a/nebo je oprávněn vznést nárok v souladu
s vašimi zásadami, informujte je prosím o navrhovaném transferu a předejte jim informace
obsažené v tomto dopise a brožuře.
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S pozdravem,

Jménem

Jménem

AmTrust Europe Limited

AmTrust International
Underwriters dac

Jménem

AmTrust Assicurazioni s.p.a.
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