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CR-2019-008234 
I HIGH COURT OF JUSTICE 

FORRETNINGS- OG EIENDOMSDOMSTOLER I ENGLAND OG WALES 

SELSKAPSDOMSTOL (ChD) 

 

FOR AMTRUST EUROPE LIMITED 

og 

FOR AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC 

og 

FOR AMTRUST ASSICURAZIONI S.P.A. 

og 

GJELDENDE DEL VII AV FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 

 SAMMENDRAG AV ORDNINGEN  

 

1 Introduksjon 

1.1 AmTrust Europe Limited (AEL) foreslår å overføre til: 

(a) AmTrust Assicurazioni s.p.a. hele sin italienske virksomhet for medisinsk mislighold (som 

inkluderer eventuelle ytterligere former for dekning under poliser for medisinsk mislighold) 

(virksomheten for medisinsk mislighold); og 

(b) AmTrust International Underwriters dac all den generelle forsikrings- og 

reassurandørvirksomhet (annet enn virksomheten for medisinsk mislighold) den har 

skrevet og/eller antatt som er relatert til risikoer i det europeiske økonomiske 

samarbeidsområdet, unntatt Storbritannia (EEA30), unntatt der det er en polise relatert til 

risikoer i EEA30 og utenfor EEA30, vil bare den delen av polisen som er relatert til 

EEA30, overføres til AIU (EEA30-virksomheten), 

sammen utgjør de overføringsvirksomheten. 
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1.2 Overføringen av overføringsvirksomheten (overføring) skal skje gjennom en 

forsikringsoverføringsordning (ordningen). Ordningen vil bli utført gjennom High Court of 

Justice i England (High Court) i samsvar med del VII i UK Financial Services and Markets Act 

2000. 

1.3 Dette dokumentet beskriver et sammendrag av effekten av ordningen. 

1.4 Dette dokumentet er bare et sammendrag. Den fullstendige ordningen vil være tilgjengelig på 

AmTrust-nettstedet, og papirkopier vil være tilgjengelig kostnadsfritt (se avsnitt 5 nedenfor for 

mer informasjon).   

2 Bakgrunn av AEL, AIU og AmTrust Italy 

2.1 AEL er et selskap som er inkorporert i England og Wales med registrert nummer 1229676. Det 

registrerte kontoret til AEL er i 10. etasje på Market Square House, Saint James’s Street, 

Nottingham, Nottinghamshire, NG1 6FG. AEL er godkjent og regulert av UK Prudential 

Regulation Authority (PRA), og er også regulert av UK Financial Conduct Authority (FCA).  

2.2 AIU er et selskap som er inkorporert i Irland med registrert nummer 169384. Det registrerte 

kontoret til AIU er 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland. AIU er autorisert og regulert 

av Central Bank of Ireland. 

2.3 AmTrust Italy er et selskap som er inkorporert i Italia med registrert nummer 1917540518. Det 

registrerte kontoret til AmTrust Italy er 14, Via Clerici, 20121 Milano, Italia. AmTrust Italy 

reguleres av det italienske instituttet for tilsyn med forsikring. 

3 Prosess og tidsberegning for ordningen 

3.1 De foreslåtte tidsberegningene for ordningen er: 

Viktige milepæler  

Rettshøring 24. juni 2020 

Foreslått «ikrafttredelsesdato» (når EEA30-virksomheten 
overføres til AIU og virksomheten for medisinsk mislighold 
overføres til AmTrust Italy) 

00:01 GMT 1. juli 2020  

 
3.2 Ordningen vil ikke gå videre med mindre domstolen godkjenner den 24. juni 2020. 

3.3 Hvis domstolen pålegger noen endringer eller betingelser til den foreslåtte ordningen, vil ikke 

ordningen tre i kraft med mindre AEL, AIU og AmTrust Italy samtykker. 
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4 Sammendrag av ordningen 

4.1 Det følgende er en oppsummering av hovedpunktene i ordningen.  Som nevnt ovenfor, er den 

fullstendige versjonen av ordningsdokumentet tilgjengelig kostnadsfritt (se avsnitt 5 nedenfor for 

mer informasjon). 

4.2 I tillegg har AEL, AIU og AmTrust Italy utarbeidet en rekke kommunikasjoner for 

forsikringstakere som er tilgjengelig på amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-

transfers.  

Effekten av ordningen 

4.3 Som nevnt ovenfor, er ordningen ment å overføre hele EEA30-virksomheten fra AEL til AIU og 

hele virksomheten for medisinsk mislighold fra AEL til AmTrust Italia. 

Krav betalt av AIU eller AmTrust Italy etter ikrafttredelsesdatoen 

4.4 Det er ment at, fra ikrafttredelsesdatoen, 

(a) alle rettigheter og plikter som oppstår fra EEA30-virksomheten, automatisk overføres til 

AIU og vil ikke lenger ligge med AEL. Dette betyr at AIU vil være ansvarlig for å betale 

alle krav og møte alle de andre forpliktelsene som tidligere var forpliktelser for AEL i 

forbindelse med EEA30-virksomheten; og 

(b) alle rettigheter og plikter som oppstår fra virksomheten for medisinsk mislighold, 

automatisk overføres til AmTrust Italy og vil ikke lenger ligge med AEL. Dette betyr at 

AmTrust Italy vil være ansvarlig for å betale alle krav og møte alle de andre forpliktelsene 

som tidligere var forpliktelser for AEL i forbindelse med virksomheten for medisinsk 

mislighold. 

Unntak 

4.5 Til tross for intensjonen som er forklart i paragraf 4.4 ovenfor, kan det være et lite antall poliser 

som faller utenfor ordningen. Disse vil være «ekskluderte poliser» eller «gjenværende poliser», 

som beskrevet mer detaljert i den fullstendige versjonen av ordningen. Eventuelle gjenværende 

poliser i forbindelse med EEA30-virksomheten overføres til AIU så snart som mulig etter 

ikrafttredelsesdatoen. Eventuelle gjenværende poliser i forbindelse med virksomheten for 

medisinsk mislighold overføres til AmTrust Italy så snart som mulig etter ikrafttredelsesdatoen. 

Ingen endringer i vilkår og betingelser for poliser 

4.6 Det vil ikke være noen endringer i vilkårene og betingelsene for polisene som overføres, unntatt 

at forsikringsgiveren for EEA30-virksomheten vil være AIU og ikke AEL, og forsikringsgiveren 

for virksomheten for medisinsk mislighold vil være AmTrust Italy og ikke AEL. 



  

4 CFD-#31357807-v3 

Poliseadministrasjon 

4.7 AIU vil administrere EEA30-virksomheten og AmTrust Italy vil administrere virksomheten for 

medisinsk mislighold på samme måte som den i dag administreres av AEL, i tråd med AmTrust-

konsernets nåværende systemer, retningslinjer og prosedyrer for sine europeiske operasjoner 

(som kan oppdateres fra tid til annen).   

4.8 Ordningen skal derfor ikke ha noen innvirkning på poliseadministrasjonsordningene for 

overføringsvirksomheten. 

Kontinuitet i saksbehandling eller søksmål 

4.9 Fra ikrafttredelsesdatoen skal alle gjeldende saksbehandling eller søksmål som er brakt av eller 

mot AEL i forbindelse med EEA30-virksomheten, fortsettes av eller mot AIU, og AIU skal være 

berettiget til alle forsvar, krav, motkrav og rettigheter som ville vært tilgjengelig for AEL. Fra 

ikrafttredelsesdatoen skal enhver dom, oppgjør, ordre eller tildeling under gjeldende eller 

tidligere rettergang som innhentes av eller mot AEL i forbindelse med EEA30-virksomheten, 

være rettskraftig av eller mot AIU i stedet for AEL. 

4.10 Fra ikrafttredelsesdatoen skal alle gjeldende saksbehandling eller søksmål som er brakt av eller 

mot AEL i forbindelse med virksomheten for medisinsk mislighold, fortsettes av eller mot 

AmTrust Italy, og AmTrust Italy skal være berettiget til alle forsvar, krav, motkrav og rettigheter 

som ville vært tilgjengelig for AEL. Fra ikrafttredelsesdatoen skal enhver dom, oppgjør, ordre 

eller tildeling under gjeldende eller tidligere rettergang som innhentes av eller mot AEL i 

forbindelse med virksomheten for medisinsk mislighold, være rettskraftig av eller mot AmTrust 

Italy i stedet for AEL. 

Kostnader og utgifter 

4.11 Ingen av kostnadene og utgiftene knyttet til utarbeidelsen av ordningen eller rettsgang, vil bli 

båret av forsikringstakerne. 

5 Ytterligere informasjon  

Hvis du har flere spørsmål eller trenger en fullstendig versjon av ordningen, kan du: 

 besøke amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers;  

 ringe oss på +46 1055 172 42 [Skal oppdateres] (tilgjengelig mellom 09:00 og 17.00 

(svensk tid) unntatt helligdager);  

 skrive til oss på  
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 Amtrust International (Portfolio Transfers) 

Exchequer Court 

33 St Mary Axe 

London EC3A 8AA 

Storbritannia; 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 

6-8 College Green 

Dublin 2 

Irland; eller 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 

14, Via Clerici 

20121 Milan 

Italia; eller 

 sende oss en e-post på: partvii@amtrustgroup.com. 

Hvis du har noen generelle spørsmål om polisen din, kan du ringe din vanlige AmTrust- eller 

meglerkontakt.  

 

mailto:partvii@amtrustgroup.com

