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1. Navrhovaný transfer 

Společnost AmTrust Europe Limited (AEL) v současné 
době působí v celém Evropském hospodářském prostoru 
(EEA) a využívá dohody o svobodě služeb (FofS) a 
svobody usazování (FofE) v EHP. 

K Brexitu došlo v okamžiku, kdy Spojené království k 31. 
lednu 2020 opustilo Evropskou unii (EU). Do 31. prosince 
2020 existuje přechodné období, během něhož se 
povedou obchodní jednání mezi Spojeným královstvím a 
EU.  Výsledek těchto jednání, včetně jakýchkoli rozhodnutí 
o regulační rovnocennosti mezi Spojeným královstvím a 
EU, zůstává velmi nejistý.  Do 31. prosince 2020 zůstávají 
v platnosti stávající pravidla.  Navrhovaný transfer 
popsaný v této zprávě má být dokončen do 31. prosince 
2020.     

V případě takzvaného „tvrdého Brexitu“ k 31. prosinci 
2020 (např. v důsledku neexistence dohody o obchodních 
jednáních), kde AEL již nemá práva FofS nebo FofE, by 
AEL nemohla legálně pokračovat v podnikání mimo 
Spojené království, na území EHP.  Pokud společnost 
AEL nezíská odpovídající povolení ve všech příslušných 
členských státech EHP, nemohla by například vydávat 
nové pojistné smlouvy v rámci EHP a nemusela by být ze 
zákona schopna vyplácet platné nároky stávajícím 
pojištěncům z EHP mimo Spojené království. 

Aby byla zajištěna jistota, že skupina AmTrust může 
pokračovat v podnikání v rámci EHP i po Brexitu s 
minimálním narušením činnosti, společnost AEL navrhuje 
převést (navrhovaný transfer) své italské pojistky pro 
případ zanedbání povinné péče na italskou společnost 
AmTrust Assicurazioni SpA (AA) a zbývající část obchodní 
činnosti mimo území Spojeného království, v rámci EHP, 
na společnost AmTrust International Underwriters DAC 
(AIU).  AA získala skupina AmTrust v roce 2019 a 
nedávno začala uzavírat nové obchody. 

Kromě toho je cílem transferu AEL na AA součástí širší 
strategické změny týkající se pojištění pro případ 
zanedbání povinné péče, uzavíraných AEL, AIU a AA, 
jejímž cílem je zajistit, aby všechny italské pojistky pro 

případ zanedbání povinné lékařské péče byly u jednoho 
pojistitele, AA, pod dohledem italského regulátora IVASS.  

Datum účinnosti navrhovaného transferu je 1. červenec 
2020.   

Ostatní transfery AmTrust 

Kromě navrhovaného transferu se společnost AmTrust 
připravuje v rámci reakce na Brexit a další strategické 
změny a transakce na další transfery.  Ty jsou shrnuty 
níže: 

• Část 13 Převod cenných papírů z AIU na Liberty 
Mutual Insurance Europe SE (LMIE), třetí stranu 
mimo skupinu AmTrust, s navrhovaným datem 
účinnosti 31. března 2020.                     

• Oddíl 13 Převod italských pojistek pro případ 
zanedbání povinné péče AIU na AA s 
navrhovaným datem účinnosti 1. července 2020.   

• Část VII Převod veškerých aktivit z AMT 
Mortgage Insurance Ltd (AMIL) na AIU s 
navrhovaným datem účinnosti 1. října 2020.   

2. Moje úloha coby nezávislého odborníka 

Aby bylo možné pokračovat, navrhovaný transfer musí být 
schválen Vysokým soudním dvorem Anglie a Walesu 
(soud). Pro zhodnocení navrhovaného transferu si soud 
vyžádal zprávu vyhotovenou vhodně kvalifikovanou 
nezávislou osobu, nezávislým odborníkem (IE).   

Společnost AmTrust mě ve věci navrhovaného transferu 
jmenovala do funkce nezávislého odborníka.  The 
Prudential Regulation Authority (PRA), po konzultaci s 
Financial Conduct Authority (FCA), mé jmenování schválil. 

Mojí úlohou coby nezávislého odborníka je zhodnotit, zda: 

 Dojde po navrhovaném transferu k významnému 
ovlivnění zabezpečení poskytovaného pojištěncům 
AEL. 
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 Dojde po navrhovaném transferu k významnému 
ovlivnění zabezpečení poskytovaného pojištěncům 
AIU a AA. 

 Bude mít navrhovaný transfer jakýkoli nežádoucí 
dopad na standardy služby poskytované 
pojištěncům. 

 Dojde k nepříznivému ovlivnění jakéhokoli 
zajišťovatele AEL poskytujícího krytí pro převáděný 
podnik. 

3. Shrnutí mých závěrů 

Posouzení dopadu navrhovaného převodu jsem zvážil ze 
šesti hledisek: 

1. „Nepřevedení pojištěnců AEL“, kteří po 
navrhovaném transferu zůstanou u AEL:  Dospěl 
jsem k závěru, že navrhovaný převod nebude mít na 
bezpečnost poskytovanou nepřevedeným 
pojištěncům AEL podstatně nepříznivý dopad.  Po 
navrhovaném převodu se kromě toho neočekává 
žádný významný dopad na standardy služeb pro tyto 
pojištěnce. 

2. „Převod AEL na pojištěnce AIU“, kteří budou v 
důsledku navrhovaného převodu převedeni z AEL 
na AIU:  Dospěl jsem k závěru, že navrhovaný 
převod nebude mít na bezpečnost poskytovanou 
převedeným pojištěncům AEL podstatně nepříznivý 
dopad.  Po navrhovaném převodu se kromě toho 
neočekává žádný významný dopad na standardy 
služeb pro tyto pojištěnce. 

3. „Převod AEL na pojištěnce AA“, kteří budou v 
důsledku navrhovaného převodu převedeni z AEL 
na AA:  Dospěl jsem k závěru, že navrhovaný převod 
nebude mít na bezpečnost poskytovanou 
převedeným pojištěncům AEL podstatně nepříznivý 
dopad.  Po navrhovaném převodu se kromě toho 
neočekává žádný významný dopad na standardy 
služeb pro tyto pojištěnce. 

4. „Pojištěnci AIU“, tj. všichni pojištěnci AIU, kteří v 
době navrhovaného transferu zůstanou u AIU:  
Dospěl jsem k závěru, že navrhovaný převod nebude 
mít na bezpečnost poskytovanou pojištěncům AIU 
podstatně nepříznivý dopad.  Po navrhovaném 
převodu se kromě toho neočekává žádný významný 
dopad na standardy služeb pro tyto pojištěnce. 

5. „Pojištěnci AA“, tj. všichni pojištěnci AA, kteří v 
době navrhovaného transferu zůstanou u AA:  
Dospěl jsem k závěru, že navrhovaný převod nebude 
mít na bezpečnost poskytovanou pojištěncům AA 
podstatně nepříznivý dopad.  Po navrhovaném 
převodu se kromě toho neočekává žádný významný 
dopad na standardy služeb pro tyto pojištěnce. 

6. Zajistitelé, jejichž smlouvy s AEL budou 
převedeny v rámci navrhovaného transferu na AIU 
a AA:  Dospěl jsem k závěru, že zajistitelé AEL, kteří 
poskytují krytí pro převáděnou činnost, nebudou 
navrhovaným transferem nepříznivě ovlivněni. 

Hlavní důvody, proč jsem dospěl k výše uvedeným 
závěrům, uvádím v další části této zprávy. 

4. O nezávislém odborníkovi 

Jsem členem Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) a 
mám osvědčení o tom, že působím jako pojistný 
matematik pro prohlášení o pojistně-matematických 
posudcích pro společnost Lloyd's. 

Jsem partnerem v oblasti pojišťovacího poradenství v LCP 
a mám více než 30 let zkušeností v oblasti všeobecného 
pojištění zahrnující všechny oblasti pojistně-matematické 
práce v oblasti všeobecného pojištění. 

5. Zpráva nezávislého odborníka 

Toto je shrnutí zprávy nezávislého odborníka, „Scheme 
Report of the Independent Expert on the Proposed 
Transfer of insurance business from AmTrust Europe 
Limited to AmTrust International Underwriters DAC and 
AmTrust Assicurazioni SpA in accordance with Part VII of 
the Financial Services and Markets Act 2000 (Shrnutí 
zprávy nezávislého odborníka týkající se navrhovaného 
transferu pojistek z AmTrust Europe Limited na AmTrust 
International Underwriters DAC a AmTrust Assicurazioni 
SpA v souladu s Částí VII Zákona o finančních službách a 
trzích z roku 2000)“. 

Kopie úplné zprávy ze schématu bude pojištěncům a 
dalším zúčastněným stranám k dispozici zdarma na 
webových stránkách společnosti AmTrust Financial:  
amtrustfinancial/amtrustinternational/legal/portfolio-
transfers. 

Před slyšením ve věci sankcí za navrhovaný transfer 
připravím také doplňkovou zprávu.  Účelem doplňkové 
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zprávy je potvrdit a/nebo aktualizovat mé závěry týkající 
se navrhovaného transferu na základě jakýchkoli nových 
materiálů nebo problémů, které vyvstanou. 

6. Nepřevádění pojištěnci AEL 

Dle mého názoru nebude mít navrhovaný převod 
žádný nepříznivý dopad na zabezpečení poskytované 
nepřevedeným pojištěncům AEL.   

Odůvodnění shrnutí: 

 Přístup a metodika použitá k výpočtu pojistných 
rezerv a výše rezerv držených AEL jsou podloženy 
mými vlastními nezávislými projekcemi. 

 Další podporu pro úroveň rezerv držených AEL 
poskytují výsledky nezávislého externího přezkumu 
rezerv a dalšího nezávislého externího regulačního 
přezkumu.    

 Společnost AEL potvrdila, že budoucí proces tvoření 
rezerv a řízení AEL se po transferu výrazně 
nezmění. 

 Očekává se, že v důsledku navrhovaného transferu 
se poměr krytí SCR u nepřevádějících pojistníků 
AEL sníží ze 178 % na 150 %.  Nedomnívám se, že 
by nepřevedení pojištěnci byli tímto snížením 
významně nepříznivě ovlivněni, neboť AEL má i 
nadále dobrý kapitál a míra krytí zůstává nad 
ochotou AEL riskovat.  Kromě toho se očekává, že 
se míra krytí AEL vrátí na úrovně před transferem do 
června 2021, tj. do jednoho roku od navrhovaného 
transferu. 

 Úroveň regulačního kapitálu drženého na základě 
jednoročního standardního vzorce je podporována 
zohledněním kapitálu na jednoletém a konečném 
základě pomocí modelu ekonomického kapitálu a 
stresových scénářů včetně zhoršení rezerv a selhání 
zajistitelů. 

Dle mého názoru, se po navrhovaném převodu kromě 
toho neočekává žádný významný dopad na standardy 
služeb pro tyto pojištěnce. 

Odůvodnění shrnutí: 

 Společnost AEL neplánuje žádné významné změny 
způsobu provádění nepřeváděné činnosti.  

 Neexistují žádné plány na změnu způsobu 
poskytování servisu pojištěncům. 

7. Transfer pojištěnců AEL k AIU 

Dle mého názoru, navrhovaný převod nebude mít na 
bezpečnost poskytovanou převedeným pojištěncům 
AEL podstatně nepříznivý dopad.   

Odůvodnění shrnutí: 

 Pojištěnci převádění od AEL k AIU zůstanou v rámci 
skupiny AmTrust a na AIU se vztahují stejné zásady 
jako pro celou skupinu jako AEL. 

 Společnost AmTrust potvrdila, že převáděné pojistky 
budou po transferu i nadále rezervovány stejným 
způsobem jako před transferem.   

 Výpočet převáděných finančních rezerv byl 
proveden pomocí stejných metodik jako ustanovení 
o nepřeváděných finančních rezervách, což považuji 
za dostačující.  

 Očekává se, že v důsledku navrhovaného transferu 
se poměr krytí SCR u převáděných pojistníků AEL 
sníží ze 178 % na 150 %.  Nedomnívám se, že by 
zajištění těchto pojištěnců mělo významný 
nepříznivý vliv, neboť AIU bude mít dobrý kapitál a 
míra krytí zůstává nad ochotou AEL a AIU riskovat.  
Kromě toho se očekává, že se míra krytí AIU do 
června 2021, tj. do 18 měsíců od navrhovaného 
transferu, zvýší na 170 %.  

 Úroveň regulačního kapitálu drženého na základě 
jednoročního standardního vzorce je podporována 
zohledněním kapitálu na jednoletém a konečném 
základě pomocí modelu ekonomického kapitálu a 
stresových scénářů. 

  Transfer pojištěnců AEL k AIU, kteří jsou v 
současné době způsobilí pro ochranu FSCS, si 
zachová přístup k FSCS v souvislosti s událostmi 
nebo okolnostmi před navrhovaným převodem, ale 
může ztratit přístup k událostem nebo okolnostem, 
které nastanou po navrhovaném převodu, např. 
platební neschopnost AIU.  

 Protože přístup k ochraně FSCS bude vyžadován 
pouze v případě platební neschopnosti AEL, což je 
nepravděpodobné, domnívám se, že převod AEL na 
AIU není celkově významně znevýhodněn ztrátou 
přístupu.  Dále, jakákoli ztráta přístupu k FSCS by 
měla být vyvážena s ohledem na újmu, kterou by 
mohli pojištěnci převádění pojištěnci ALE na AIU 
utrpět v případě, že společnost AEL nedokázala po 
Brexitu uhradit nárok takového pojištěnce. 
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Dle mého názoru, se po navrhovaném převodu kromě 
toho neočekává žádný významný dopad na standardy 
služeb pro tyto pojištěnce. 

Odůvodnění shrnutí: 

 Společnosti AEL a AIU plánují prostřednictvím 
skupiny AmTrust minimalizovat jakékoli změny 
způsobu provádění převáděné činnosti, aby nedošlo 
k narušení provozního modelu nebo jeho zákazníků.   

 Ačkoli některé nároky mohou být řešeny 
zaměstnanci AmTrust Group v Dublinu spíše než v 
Nottinghamu, AmTrust Group neplánuje žádné 
významné změny, pokud jde o způsob, jak jsou po 
navrhovaném transferu z AEL na AIU poskytovány 
služby pojištěncům. 

8. Transfer pojištěnců AEL k AA 

Dle mého názoru, navrhovaný převod nebude mít na 
bezpečnost poskytovanou převedeným pojištěncům 
AEL podstatně nepříznivý dopad.   

Odůvodnění shrnutí: 

 Pojištěnci převádění od AEL k AA zůstanou v rámci 
skupiny AmTrust a na AA se budou vztahovat stejné 
zásady jako pro celou skupinu jako AEL. 

 Společnost AmTrust potvrdila, že převáděné pojistky 
budou po transferu i nadále rezervovány stejným 
způsobem jako před transferem.   

 Výpočet převáděných finančních rezerv byl 
proveden pomocí stejných metodik jako ustanovení 
o nepřeváděných finančních rezervách, což považuji 
za dostačující. 

 Očekává se, že v důsledku navrhovaného transferu 
se poměr krytí SCR u převáděných pojistníků AEL 
sníží ze 178 % na 150 %.   Nedomnívám se, že by 
zajištění těchto pojištěnců mělo významný 
nepříznivý vliv, neboť AA bude mít dobrý kapitál a 
míra krytí zůstává nad ochotou AEL a AA riskovat.  
Kromě toho se očekává, že se míra krytí AA do 
června 2021, tj. do 18 měsíců od navrhovaného 
transferu, zvýší na 168%.  

 Úroveň regulačního kapitálu drženého na základě 
jednoletého standardního vzorce je podepřena 
zvážením kapitálových požadavků při srovnání 
dopadu stresových scénářů, včetně zhoršení rezerv 
a selhání zajistitelů, před a po převodu.   

 Transfer pojištěnců AEL k AIU bude těžit z jistoty 
smlouvy s ohledem na nejistotu způsobenou 
Brexitem a odstranění přeshraničního dohledu na 
základě sladění s dohledem vnitrostátním 
regulačním orgánem IVASS. 

 Transfer pojištěnců AEL k AA, kteří jsou způsobilými 
žadateli, může v případě událostí nebo okolností, 
které nastanou po navrhovaném transferu, ztratit 
přístup k FSCS.  Většinu transferu pojištěnců AEL k 
AA tvoří nemocnice a soukromé kliniky, a proto není 
pravděpodobné, že budou mít přístup k FSCS, z 
důvodu prahu obratu 1 000 000 GBP. 

 Protože přístup k ochraně FSCS bude vyžadován 
pouze v případě platební neschopnosti AEL, což je 
nepravděpodobné, domnívám se, že převod AEL na 
AA není celkově významně znevýhodněn ztrátou 
přístupu.  Dále, jakákoli ztráta přístupu k FSCS by 
měla být vyvážena s ohledem na újmu, kterou by 
mohli pojištěnci převádění pojištěnci ALE na AA 
utrpět v případě, že společnost AEL nedokázala po 
Brexitu uhradit nárok takového pojištěnce.  

Dle mého názoru, se po navrhovaném převodu kromě 
toho neočekává žádný významný dopad na standardy 
služeb pro tyto pojištěnce. 

Odůvodnění shrnutí: 

 Společnosti AEL a AA plánují prostřednictvím 
skupiny AmTrust minimalizovat jakékoli změny 
způsobu provádění převáděné činnosti, aby nedošlo 
k narušení provozního modelu nebo jeho zákazníků.   

 Skupina AmTrust například neplánuje po 
navrhovaném transferu žádné změny ve způsobu 
převodu pojištěnců AEL k AA. 

9. Pojištěnci AIU 

Dle mého názoru, navrhovaný převod nebude mít na 
bezpečnost poskytovanou převedeným pojištěncům 
AIU podstatně nepříznivý dopad.   

Odůvodnění shrnutí: 

 Přístup a metodika použitá k výpočtu pojistných 
rezerv a výše rezerv držených AIU jsou podloženy 
mými vlastními nezávislými projekcemi. 
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 Další podporu poskytují výsledky nezávislého 
externího přezkumu rezerv a dalšího nezávislého 
externího regulačního přezkumu. 

 AIU nemá žádné plány na změnu přístupu plnění 
pojistného nároku. 

 Budoucí proces tvoření rezerv a řízení AIU se po 
transferu výrazně nezmění. 

 Očekává se, že v důsledku navrhovaného transferu 
se poměr krytí SCR u převáděných pojištěnců AIU 
sníží ze 160% na 150 %.   Nedomnívám se, že by 
pojištěnci byli tímto snížením významně nepříznivě 
ovlivněni, neboť AIU má i nadále dobrý kapitál a 
míra krytí zůstává nad ochotou AIU riskovat.  

 Očekává se, že se míra krytí AIU vrátí do září 2021 
na úroveň před převodem, za předpokladu, že 
všechny převody proběhnou podle plánu.   

 Úroveň regulačního kapitálu drženého na základě 
jednoročního standardního vzorce je podporována 
zohledněním kapitálu na jednoletém a konečném 
základě pomocí modelu ekonomického kapitálu a 
stresových scénářů. 

Dle mého názoru, se po navrhovaném převodu kromě 
toho neočekává žádný významný dopad na standardy 
služeb pro tyto pojištěnce. 

Odůvodnění shrnutí: 

 Společnost AIU neplánuje žádné významné změny 
způsobu provádění činnosti.  Zejména neexistují 
žádné plány na změnu způsobu, jakým jsou 
pojištěncům AIU po navrhovaném transferu 
poskytovány služby. 

10. Pojištěnci AA 

Dle mého názoru, navrhovaný převod nebude mít na 
bezpečnost poskytovanou převedeným pojištěncům 
AA podstatně nepříznivý dopad.   

Odůvodnění shrnutí: 

 AA nemá žádné plány na změnu přístupu plnění 
pojistného nároku. 

 Budoucí proces tvoření rezerv a řízení AA se po 
transferu výrazně nezmění.   

 Očekává se, že v důsledku navrhovaného transferu 
se poměr krytí SCR u pojistníků AA sníží ze 145% 

na 150 %.  AA bude mít dobrý kapitál a míra pokrytí 
je nad ochotou AA riskovat.    

 Úroveň regulačního kapitálu drženého na základě 
jednoročního standardního vzorce je podporována 
zohledněním kapitálu na jednoletém a konečném 
základě pomocí modelu ekonomického kapitálu a 
stresových scénářů včetně zhoršení rezerv a selhání 
zajistitelů. 

Dle mého názoru, se po navrhovaném převodu kromě 
toho neočekává žádný významný dopad na standardy 
služeb pro tyto pojištěnce. 

Odůvodnění shrnutí: 

 Společnost AA neplánuje žádné významné změny 
způsobu provádění činnosti.  Zejména neexistují 
žádné plány na změnu způsobu, jakým jsou 
pojištěncům AA po navrhovaném transferu 
poskytovány služby.   

11. Zajistitelé 

Dle mého názoru, zajistitelé, jejichž smlouvy s AEL 
budou převedeny v rámci navrhovaného transferu na 
AIU a AA, nebudou navrhovaným transferem nijak 
závažně dotčeni. 

Odůvodnění shrnutí:  

 Vystavení závazkům, kterým čelí zajišťovatelé AEL, 
se po navrhovaném transferu nezmění a zajistitelé 
budou i nadále povinni vyplácet stejné částky 
pohledávek za stejné události jako před 
navrhovaným transferem. 

 

12. Permutace ostatních transferů 

Záměrem AmTrust je, že pokud některý z ostatních 
transferů AmTrust nebo část navrhovaného transferu 
nebude schválena, AmTrust bude pokračovat ve 
schválených transferech nebo v části navrhovaného 
transferu, který je schválen.  Posoudil jsem různé 
permutace převodů, které neprobíhají podle plánu, a uvedl 
své závěry k tomuto níže z pohledu šesti skupin 
dotčených stran a dalších tří plánovaných transferu. 



 
Shrnutí zprávy nezávislého odborníka 

Navrhovaný transfer pojišťoven AEL na AIU a AA 

1: Nepřevádění pojištěnci AEL 

Pokud by pokračoval pouze prvek převodu AEL na AIU, 
pojištěnci AEL by nebyli významně ovlivněni, protože 
rizikový profil AEL coby pojišťovny s více liniemi zůstal 
zhruba nezměněn, neboť na AIU přechází pouze relativně 
malá část obchodní činnosti AEL. 

Pokud bude pokračovat pouze prvek převodu AEL na AA, 
pak by pojištěnci AEL nebyli vystaveni dlouhodobému 
zanedbávání povinné péče, ale ztratili by diverzifikační 
výhodu z tohoto portfolia.  Tyto dva prvky působí celkově 
jinými směry.  

Pokud ani jeden z transferů nebude pokračovat, 
pojištěnce AEL to neovlivní. 

2: Transfer pojištěnců AEL k AIU 

Obchodní činnost převáděná z AEL na AIU je podobná 
nebritské evropské obchodní činnosti zaznamenané AIU.  
Neočekává se tedy, že by se rizikový profil těchto 
pojištěnců významně změnil, ať už převod proběhne nebo 
ne. Pokud se transfer z AIU na AA neuskuteční, ale 
pojištěnci AEL jsou již vystaveni této činnosti v rámci 
období před transferem, dojde k expozici v rámci italského 
pojištění pro případ zanedbání péče u AIU.  

3: Transfer pojištěnců AEL k AA 

Obchodní činnost převáděná z AEL na AA a také z AIU na 
AA zahrnuje italské pojištění pro případ zanedbání péče, 
podobně jako v případě té, která je zapsaná v AA.  Pokud 
k tomuto převodu nedojde, převádění pojištěnci by i 
nadále měli prospěch z diverzifikace, která je součástí 
pojistitele v rámci AEL.   

4: Pojištěnci AIU 

Pojištěnci AIU jsou vystaveni portfóliím AEL a AMIL, která 
se převádějí a jistotě převedení portfolia do LMIE.  
Neočekává se, že by se rizikový profil AIU významně 
změnil v případě jakékoli kombinace těchto převodů, 
protože převod podniku je podobný tomu, který již byl 
zapsán AIU. Dále se vyjadřuji k převodům, které ovlivňují 
pojištěnce AIU. 

5: Pojištěnci AA 

AA zapíše portfolio italského pojištění pro případ 
zanedbání péče, tj. stejné činnosti, která bude převedena 
z AEL a AIU. Proto se očekává, že rizikový profil AA jako 
monopolního pojistitele bude stejný bez ohledu na to, zda 

jsou oba převody úspěšné, i když objem rezerv by byl 
odlišný. 

Pokud ani jeden z transferů nebude pokračovat, 
pojištěnce AA to neovlivní. 

6: Zajistitelé, jejichž smlouvy se převádějí v rámci 
převodů  

Vystavení závazkům, kterým čelí zajišťovatelé se po 
jakémkoli částečném nebo úplném dokončení 
navrhovaných transferů AmTrust nezmění, zajistitelé 
budou i nadále povinni vyplácet stejné částky pohledávek 
za stejné události jako před navrhovaným transferem. 
Zajistitelé jsou tedy při jakékoli kombinaci převodů 
vystaveni stejným rizikům. 

7: Transfer AIU na AA 

Očekává se, že se tento transfer dokončí ke dni 1. 
července 2020, tj. ke stejnému datu jako navrhovaný 
transfer. Úspěšné dokončení nebo jiný výsledek tohoto 
transferu bude mít vliv na pojištěnce AIU a AA, jak je 
popsáno výše.   

8: Transfer AMIL na AIU 

Očekává se, že se tento transfer dokončí ke dni 1. října 
2020, tj. po všech ostatních transferech AmTrust. 
Převodem činnosti je pojištění hypotéky, které je již 
zapsáno u AIU a v porovnání s celkovou činností AIU jde 
o relativně malou částku.   Proto se neočekává, že se 
rizikový profil AIU významně změní.  Tento převod ovlivní 
pouze AIU a ne AEL nebo AA.  

9: Transfer AIU na LMIE 

Očekává se, že se tento transfer dokončí ke dni 31. 
března 2020, tj. po všech ostatních transferech AmTrust. 
Na ostatní transfery AmTrust nebude mít významný 
dopad, ať už jde o pokrok, nebo ne, protože převádějící 
podnik je již 100% zajištěn společností LMIE. 



 
Shrnutí zprávy nezávislého odborníka 

Navrhovaný transfer pojišťoven AEL na AIU a AA 

13. Další informace a další kroky 

Další podrobnosti o mých závěrech a další podpůrné 
informace jsou uvedeny v mé úplné zprávě o systému. 

Než soud zváží konečné schválení navrhovaného 
transferu v rámci jednání o potvrzení, tyto závěry 
přezkoumám a připravím doplňkovou zprávu.  Účelem 
doplňkové zprávy je potvrdit a/nebo aktualizovat mé 
závěry na základě jakýchkoli nových materiálů nebo 
problémů, které vyvstanou. 

Stewart Mitchell 

Člen Institute and Faculty of Actuaries 

úterý 3. března 2020 

 

 

Použití této zprávy se shrnutím 

Tuto souhrnnou zprávu vytvořil Stewart Mitchell FIA ze společnosti Lane Clark & Peacock LLP v souladu s podmínkami naší písemné dohody se 
společností AmTrust Management Services Limited.  Podléhá jakýmkoli stanoveným omezením (např. ohledně přesnosti nebo úplnosti). 

Souhrnná zpráva byla připravena za účelem shrnutí úplné zprávy o systému připojené k návrhu podanému k soudnímu dvoru ohledně navrhovaného 
systému převodu pojišťovacích podniků popsaného v této zprávě v souladu s oddílem 109 zákona o finančních službách a trzích z roku 2000.  
Zpráva o systému a tato souhrnná zpráva nejsou vhodné k žádnému jinému účelu. 

Kopie této souhrnné zprávy i zprávy o systému bude zaslána Finančnímu regulačnímu úřadu a Financial Conduct Authority a úplná zpráva o 
systému bude součástí dokumentace předložené soudu. 

Tato zpráva je vhodná pouze pro popsaný účel a neměla by být použita pro nic jiného.  Za jakékoli použití souhrnné zprávy nebo zprávy ze 
schématu k jinému účelu, než je uvedeno výše, není přijata ani převzata žádná odpovědnost. 

Tato souhrnná zpráva byla vypracována ve stejném rozsahu a omezeních stanovených v úplné zprávě o systému.  V případě skutečného nebo 
domnělého rozporu mezi touto souhrnnou zprávou a zprávou o systému má přednost zpráva o systému. 

Lane Clark & Peacock LLP je společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu s registračním číslem OC301436.  
LCP je ochranná známka registrovaná ve Spojeném království (Regd. TM č. 2315442) a v EU (Regd. TM č. 002935583).  Všichni 
partneři jsou členy Lane Clark & Peacock LLP. 

Seznam jmen členů je k dispozici ke kontrole na adrese 95 Wigmore Street, London, W1U 1DQ, hlavním sídle společnosti.  
Společnost je v souvislosti s řadou investičních aktivit regulována Institute and Faculty of Actuaries.  Lokality v Londýně, Winchesteru, 
Irsku a - na základě licence - v Nizozemí. 
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