CR-2019-008234
U VYSOKÉHO SOUDNÍHO DVORA
OBCHODNÍ A MAJETKOVÉ SOUDY ANGLIE A WALESU
OBCHODNÍ SOUD (ChD)

VE VĚCI AMTRUST EUROPE LIMITED
a
VE VĚCI AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
a
VE VĚCI AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A.
a
VE VĚCI ČÁSTI VII ZÁKONA O FINANČNÍCH SLUŽBÁCH A TRZÍCH Z ROKU 2000

SHRNUTÍ SYSTÉMU

1
1.1

Úvod
AmTrust Europe Limited (AEL) navrhuje transfer:
(a)

AmTrust Assicurazioni s.p.a. 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 veškerá obecná (zajišťovací) 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), 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 převádějící podnik.
1.2

Transfer převádějícího podniku (transfer) se provádí prostřednictvím systému převodu
pojišťovacích podniků (systém). Systém bude zaváděn prostřednictvím Vysokého soudního
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dvora v Anglii (vrchní soud) v souladu s Částí VII britského zákona o finančních službách a
trzích z roku 2000.
1.3

Tento dokument obsahuje shrnutí účinku systému.

1.4

Tento dokument je pouze shrnutím. Celý systém bude k dispozici na webových stránkách
AmTrust a tištěné kopie budou k dispozici zdarma (více informací viz odstavec 5 níže).

2
2.1

Zázemí AEL, AIU a AmTrust Italy
AEL je společnost zapsaná v Anglii a Walesu pod registračním číslem 1229676. Sídlo
společnosti AEL je 10th Floor Market Square House, Saint James’s Street, Nottingham,
Nottinghamshire, NG1 6FG. Společnost AEL je schválena a regulována britským Finančním
regulačním úřadem (PRA) a rovněž je regulována britským regulátorem Financial Conduct
Authority (FCA).

2.2

AIU je společnost zapsaná v Irsku pod registračním číslem 169384. Sídlo AIU je na adrese 6-8
College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irsko. AIU je schválena a regulována Irskou centrální
bankou.

2.3

AmTrust Italy je společnost zapsaná v Itálii pod registračním číslem 1917540518. Sídlo AmTrust
Italy je na adrese 14, Via Clerici, 20121 Milan, Itálie. AmTrust Italy je regulovaná Italským
institutem pro dohled nad pojištěním.

3
3.1

Proces a načasování programu
Navrhované načasování programu je následující:

Základní milníky

3.2

Slyšení u Vrchního soudu

24. června 2020

Navrhované „Datum účinnosti“ (kdy dojde k transferu
společností EEA30 do AIU a případů zanedbání povinné péče
do AmTrust Italy)

00:01 GMT 1. července
2020

Program nebude pokračovat, pokud dne 24. června 2020 nedojde k jeho schválení Vrchním
soudem.

3.3

Pokud Vrchní soud uloží v navrhovaném systému jakoukoli změnu nebo podmínky, režim
vstoupí v platnost, s výjimkou případů, kdy s tím AEL, AIU a AmTrust Italy vyjádří souhlas.
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4
4.1

Shrnutí programu
Následuje shrnutí hlavních bodů programu. Jak je uvedeno výše, kompletní verze dokumentu s
programem je k dispozici zdarma (více informací viz bod 5 níže).

4.2

Společnosti AEL, AIU a AmTrust Italy navíc připravily řadu sdělení, která jsou k dispozici na
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.
Účinek programu

4.3

Jak je uvedeno výše, program je určen k transferu všech společností EEA30 z AEL do AIU a
všech případů zanedbání povinné péče z AEL do AmTrust Italy.
Nároky placené AIU nebo AmTrust Italy po datu účinnosti

4.4

Předpokládá se, že od data účinnosti
(a)

všechna práva a povinnosti plynoucí ze společností EEA30 se automaticky převedou na
AIU a pro AEL již nebudou dále platit. To znamená, že AIU ponese zodpovědnost za
výplatu všech nároků a splnění všech ostatních závazků, které byly dříve závazky AEL ve
vztahu ke společnostem EEA30; a

(b)

všechna práva a závazky vyplývající z pojistek pro případ zanedbání povinné péče budou
automaticky převedeny na AmTrust Italy a pro AEL již nebudou platit. To znamená, že
AmTrust Italy ponese zodpovědnost za výplatu všech nároků a splnění všech ostatních
závazků, které byly dříve závazky AEL ve vztahu k pojistkám pro případ zanedbání
povinné péče.

Výjimky
4.5

Navzdory záměru vysvětlenému v bodu 4.4 výše může existovat malý počet pojistek, které
spadají mimo programu. Mohlo by jít o „vyloučené pojistky“ nebo „reziduální pojistky“, které jsou
podrobněji popsány v plné verzi programu. Jakékoli reziduální pojistky týkající se společností
EEA30 budou převedeny na AIU co nejdříve od data účinnosti. Jakékoli reziduální pojistky
týkající se pojistek pro případ zanedbání povinné péče budou převedeny na AmTrust Italy co
nejdříve od data účinnosti.
Žádné změny smluvních podmínek

4.6

Podmínky převodu pojistky se nezmění, s výjimkou toho, že pojistitelem v případě obchodu
EEA30 bude AIU, nikoli AEL a pojistitelem v případě pojistek pro případ zanedbání povinné
péče bude AmTrust Itálie, a ne AEL.
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Správa pojistek
4.7

AIU bude spravovat společnosti EEA30 a AmTrust Italy bude spravovat pojištění pro případ
zanedbání povinné péče zhruba stejným způsobem, jakým je v současné době spravuje AEL, v
souladu se současnými systémy, zásadami a postupy skupiny AmTrust pro své evropské
operace (které mohou být čas od času aktualizovány).

4.8

Program by proto neměl mít v případě převádějících společností žádný dopad na opatření
správy pojistek.
Pokračování řízení nebo soudní spory

4.9

Od data účinnosti budou veškerá současná řízení nebo soudní spory zahájené společností AEL
nebo proti ní, související s EEA30, pokračovat v rámci AIU nebo proti AIU a AIU má nárok na
všechny obhajoby, nároky, protinávrhy a práva na započtení, která by byla k dispozici AEL. Od
data účinnosti je každý rozsudek, urovnání, příkaz nebo rozhodnutí v současném nebo minulém
řízení, které získá AEL nebo proti AEL ve vztahu k EHP30, vykonatelný AIU nebo proti AIU
namísto AEL.

4.10

Od data účinnosti budou veškerá současná řízení nebo soudní spory zahájené společností AEL
nebo proti ní, související s pojistkami pro případ zanedbání povinné péče, pokračovat v rámci
AmTrust Italy nebo proti AmTrust Italy a AmTrust Italy má nárok na všechny obhajoby, nároky,
protinávrhy a práva na započtení, která by byla k dispozici AEL. Od data účinnosti je každý
rozsudek, urovnání, příkaz nebo rozhodnutí v současném nebo minulém řízení, které získá AEL
nebo proti AEL ve vztahu k pojistkám pro případ zanedbání povinné péče, vykonatelný proti
AmTrust Italy namísto AEL.
Náklady a výdaje

4.11

Pojistníci neponesou žádné náklady a výdaje spojené s přípravou programu nebo procesu
slyšení u Vrchního soudu.

5

Další informace
Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete-li si vyžádat kompletní verzi programu:


navštivte stránku amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers;



kontaktujte nás na +44 (0)333 234 3454 (k dispozici od 9:00 do 17:00 (britského času) s
výjimkou státních svátků);



napsat nám na adresu:
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Amtrust International (Portfolio Transfer)
Exchequer Court
33 St Mary Axe
London EC3A 8AA
Spojené království;



Amtrust International (Portfolio Transfer)
6-8 College Green
Dublin 2
Irsko; nebo



Amtrust International (Portfolio Transfer)
14, Via Clerici
20121 Milan
Itálie; nebo



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

Máte-li obecné otázky ohledně vaší pojistky, obraťte se na běžný kontakt v AmTrust nebo na
svého makléře.
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