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Vastauksia kysymyksiisi 

Kohta 1 

Yleiskatsaus 

1.1 Mitä ehdotetut muutokset ovat? 

AmTrust Europe Limited (AEL) aikoo luovuttaa yhtiölle 

a) AmTrust Assicurazioni s.p.a. (AmTrust Italy) koko hoitovirhevakuutusten 
Italian-liiketoimintansa (mukaan lukien hoitovirhevakuutuksiin kuuluvat 
lisävakuutukset) (hoitovirhevakuutusliiketoiminta); sekä 

b) yhtiölle AmTrust International Underwriters dac (AIU) kaiken yleisen vakuutus- 
ja uudelleenvakuutustoimintansa (pois lukien hoitovirhevakuutusliiketoiminta), 
joka liittyy Euroopan talousalueella sijaitseviin riskeihin, pois lukien Yhdistynyt 
kuningaskunta (ETA30). Jos vakuutus liittyy riskeihin, jotka sijaitsevat sekä 
ETA30:ssa että ETA30:n ulkopuolella, siirto AIU:lle koskee vain vakuutuksen 
sitä osaa, joka liittyy ETA30:een (ETA30-liiketoiminta),  

(yhdessä Luovutus).  

Tätä prosessia kutsutaan Osa VII -luovutukseksi, ja se toteutetaan Ohjelmanavulla.  

1.2 Milloin Luovutus tapahtuu? 

Jos Englannin ja Walesin ylioikeus (Oikeus) hyväksyy luovutuksen, sen on tarkoitus 
tulla voimaan Voimaantulopäivänä. Voimaantulopäivän odotetaan olevan 1. 
heinäkuuta 2020. 

Jos Oikeus hyväksyy luovutuksen AIU:lle, mutta ei AmTrust Italylle, luovutus AIU:lle 
toteutuu (ja päinvastoin).  

Mahdollisista muutoksista tuomioistuimen kuulemisen tai Luovutuksen (tai sen 
jommankumman osan) päivämäärään ilmoitetaan verkkosivustollamme 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers).   

1.3 Mitkä vakuutukset siirtyvät?  

Kaikki edellä kohdassa 1.1 kuvatut vakuutukset.  

Jos sinulla on AEL:ltä useampi kuin yksi vakuutus (joista yksi tai useampi saattaa 
kuulua tai olla kuulumatta Luovutuksen piiriin), tämän vihkosen liitteenä oleva kaavio 
auttaa selvittämään, mitkä vakuutuksistasi siirtyvät AIU:lle tai AmTrust Italylle ja mitkä 
pysyvät AEL:llä.  

Jos et ole varma, mitkä vakuutuksesi siirtyvät AIU:lle tai AmTrust Italylle ja mitkä 
pysyvät AEL:llä, ota meihin yhteyttä alla kohdassa 6 olevien yhteystietojen avulla. 

1.4 Miksi AEL tekee tämän?  

Yhdistynyt kuningaskunta lakkasi olemasta Euroopan unionin (EU) jäsen 31. 
tammikuuta 2020 (Brexit). AmTrust Groupin on järjestettävä uudelleen eurooppalaiset 
toimintonsa, jotta se voi jatkaa eurooppalaisten vakuutuksenottajien palvelemista 
Brexitin sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä sovitun siirtymäkauden 
päättymisen jälkeen (jonka tällä hetkellä odotetaan päättyvän 31. joulukuuta 2020). 
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Osana AmTrust-yhtymän laajempaa uudelleenjärjestelyä: 

a) AIU aikoo luovuttaa hoitovirhevakuutusten liiketoimintansa AmTrust Italylle 
irlantilaisen tuomioistuimen hyväksymillä prosessilla, jonka on tarkoitus astua 
voimaan 1. heinäkuuta 2020; ja 

b) AMT Mortgage Insurance Limited aikoo luovuttaa ETA30-liiketoimintansa 
AIU:lle erillisellä Osa VII -luovutuksella, joka on tarkoitus tehdä syyskuussa 
2020. 

1.5 Mitä tapahtuu, jos EU:n kanssa syntyy kauppasopimus, joka kattaa 
rahoituspalvelut? 

AEL:n, AIU:n ja AmTrust Italyn (AmTrust) on tällä hetkellä tarkoituksena toteuttaa 
Luovutus riippumatta siitä, milloin siirtymäaika voi päättyä, tai siitä, mitä Yhdistynyt 
kuningaskunta ja EU sopivat Brexitin jälkeisestä kaupasta. 

Kaikista muutoksista odotettavissa olevaan Voimaantulopäivään tai Ohjelman aiottuun 
täytäntöönpanoon ilmoitetaan AmTrustin verkkosivustolla osoitteessa 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.  
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Kohta 2 

Lisätietoja AIU:sta ja AmTrust Italystä 

2.1 Mikä AIU on? 

AIU perustettiin Irlannissa 28. tammikuuta 1991 ja sai vakuutus- ja 
jälleenvakuutuslisenssinsä Irlannin keskuspankilta 12. kesäkuuta 1991.   

AIU on osa samaa konsernia kuin AEL.  Sekä AIU että AEL ovat yhdysvaltalaisen 
AmTrust Financial Services Inc. -yhtiön (AFSI) kokonaan omistamia välillisiä 
tytäryhtiöitä. AFSI:n itsensä omistaa Delawaren osavaltiossa rekisteröity holding-yhtiö 
Evergreen Parent GP, LLC. 

AIU:lla on olennaisesti sama pääomahalukkuus kuin AEL:llä. Sekä AEL että AIU 
pyrkivät 140 %:n vakavaraisuussuhteeseen (Solvency II -vakiomallilla laskien). AIU:n 
A. M. Best -vahvuusluokitus on A- (erinomainen).   

2.2 Mikä AmTrust Italy on? 

 AmTrust Italy perustettiin Italiassa 3. huhtikuuta 2007 ja sai vakuutus- ja 
jälleenvakuutuslisenssinsä Istituto per la vigilanza sulle assicurazionilta (IVASS) 14. 
maaliskuuta 2008.   

AmTrust Italy on osa samaa konsernia kuin AEL. Sekä AmTrust Italy että AEL ovat 
AFSI:n kokonaan omistamia välillisiä tytäryhtiöitä. 

AmTrust Italy pyrkii 145 %:n vakavaraisuussuhteeseen (Solvency II -vakiomallilla 
laskien).  

2.3 Miten AIU tai AmTrust Italy hallinnoi vakuutustani? 

AIU hallinnoi ETA30-liiketoimintaa ja AmTrust Italy hoitovirhevakuutusliiketoimintaa 
enimmäkseen samalla tavalla kuin AEL hallinnoi sitä tällä hetkellä, vastaten AmTrust-
konsernin nykyisiä järjestelmiä, toimintalinjoja ja menettelytapoja Euroopan 
toiminnoissa (niihin ajoittain tehtävine päivityksineen). 

 



 
 

4 
 

CFD-#31358168-v4 

Kohta 3 

Lisätietoja Luovutusprosessista 

3.1 Mikä Luovutus on? 

Luovutukseen sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 Financial 
Services and Markets Actin osan VII mukaista prosessia, jonka avulla vakuutus- ja 
jälleenvakuutusryhmiä voidaan siirtää kahden vakuutuksenantajan tai 
jälleenvakuuttajan välillä. Vakuutuksenantajat tai jälleenvakuuttajat voivat olla joko 
samassa vakuutuskonsernissa (kuten tässä tapauksessa) tai eri konserneissa.  

Oikeuden on hyväksyttävä hakemus ennen kuin Luovutus voidaan panna toimeen. 
Sovellettavien säädösten mukaan AEL, AIU ja AmTrust Italy nimeävät 
Riippumattoman asiantuntijan, jonka Sääntelijät ovat hyväksyneet. Asiantuntija 
tarkastelee ehdotetun Luovutuksen vaikutusta vakuutuksenottajien eri ryhmiin ja 
toimittaa Oikeudelle raportin. Vakuutuksenottajille on ilmoitettava ja heille on 
annettava aikaa ehdotusten harkitsemiseen, ja jos he kokevat, että ehdotusten 
toteuttamisesta olisi heille haittaa, heillä on oikeus vastustaa niitä tai esittää 
huolenaiheensa.  

3.2 Missä ja milloin Oikeuden kuuleminen järjestetään? 

Kuuleminen järjestetään ylioikeudessa (High Court of Justice), 7 Rolls Building, 
Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Yhdistynyt kuningaskunta, 24. kesäkuuta 2020.  

Kuulemisen tuloksesta saat tietää verkkosivustoltamme 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers tai soittamalla 
auttavaan numeroon +44 (0)333 234 3454 (arkisin kello 9.00–17.00 Yhdistyneen 
kuningaskunnan aikaa (lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä)). 

3.3 Mitä Oikeuden kuulemisessa tapahtuu? 

Oikeus harkitsee, vaikuttaako Luovutus haitallisesti vakuutuksenottajiin ja onko 
Luovutus perusteltua sallia.  

Tuomari tarkastelee todistajanlausuntoja ja todisteita, jotka AEL, AIU ja AmTrust Italy 
ovat esittäneet, ja ottaa huomioon Riippumattoman asiantuntijan ja Sääntelijöiden 
kertomukset. Kuulemisessa varataan aikaa niiden vastalauseiden tai huolenaiheiden 
käsittelylle, joita vakuutuksenottajat tai muut henkilöt, jotka uskovat, että ehdotukset 
vaikuttavat haitallisesti heihin, ovat esittäneet (joko kirjallisesti, puhelimitse tai 
henkilökohtaisesti).  

Tuomarin on päätettävä, onko Luovutusta aiheellista hyväksyä ottaen huomioon kaikki 
todisteet. Jos tuomari hyväksyy Luovutuksen, tuomioistuin antaa määräyksen, joka 
tarkoittaa, että Ohjelma astuu voimaan määräyksessä mainittuna ajankohtana.  

3.4 Mitä voit tehdä, jos uskot, että Luovutuksella voi olla sinuun haitallinen 
vaikutus? 

Jos uskot, että Luovutuksella voi olla sinuun haitallinen vaikutus, sinulla on oikeus 
vastustaa Luovutusta tai esittää huolenaiheesi joko kirjallisesti tai puhelimitse 
etukäteen tai henkilökohtaisesti Oikeuden kuulemisen yhteydessä. Voit halutessasi 
nimittää oikeudellisen avustajan, joka voi osallistua Oikeuden istuntoon puolestasi. 
Kaikki Luovutukseen liittyvät vastaväitteet tai huolenaiheet, jotka on ilmoitettu meille 
puhelimitse tai kirjallisesti alla olevien tietojen avulla, sisällytetään Oikeudelle 
toimitettaviin tietoihin.  
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Jos tarvitset lisätietoja tai jos sinulla on kysyttävää Luovutuksesta tai olet sitä mieltä, 
että sillä voi olla haitallisia vaikutuksia sinuun, ota meihin yhteys mahdollisimman pian, 
mieluiten viimeistään 17. kesäkuuta 2020, alla olevien tietojen avulla.  

Voit ottaa meihin yhteyttä: 

 soittamalla auttavaan numeroon +44 (0)333 234 3454 (arkisin kello 9.00–
17.00 Yhdistyneen kuningaskunnan aikaa (lukuun ottamatta yleisiä 
vapaapäiviä)).  

 kirjoittamalla meille osoitteeseen: 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
Exchequer Court 
33 St Mary Axe 
London EC3A 8AA 
United Kingdom; 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
6-8 College Green 
Dublin 2 
Ireland; tai 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
14, Via Clerici 
20121 Milano 
Italia; tai 

 lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen: partvii@amtrustgroup.com. 

3.5 Mitä tarkoitetaan ”haitallisilla vaikutuksilla”? 

Oikeus voi ottaa huomioon millaisia vakuutuksenottajille aiheutuvia vaikutuksia 
tahansa. Niihin kuuluvat muutokset asianomaisten yritysten taloudelliseen 
turvallisuuteen sekä muutokset ETA30-liiketoiminnan ja 
hoitovirhevakuutusliiketoiminnan hallinnointiin. Jos Luovutuksesta aiheutuu joitakin 
muutoksia huonompaan suuntaan, tämä ei välttämättä tarkoita, että se on 
epäoikeudenmukainen tai kohtuuton, koska muutokset parempaan suuntaan voivat 
olla suurempia, haitat saattavat olla erittäin pieniä tai niitä voi esiintyä vain harvoin. 
Riippumaton asiantuntija arvioi kaikista haitallisista muutoksista, miten merkittäviä ne 
ovat kokonsa ja todennäköisyytensä nojalla, ja esittää päätelmänsä Raportissaan.  

Arvio Luovutuksen haitallisista vaikutuksista on oheisessa tiivistelmässä 
Riippumattoman asiantuntijan Raportista sekä alla kohdassa 5.4. 

3.6 Mitä tapahtuu, jos Oikeus ei hyväksy Luovutusta? 

Jos Luovutus hylätään, vakuutuksesi pysyy AEL:llä.  

Jos Luovutus viivästyy mistä tahansa syystä, ilmoitamme tästä vakuutuksenottajille 
verkkosivustomme kautta osoitteessa 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Jos on 
odotettavissa, että viivästys on pitkä, tai jos Luovutusta ei hyväksytä, ilmoitamme 
asiasta myös kirjeitse niille vakuutuksenottajille, joita asia koskee. 

 

 

mailto:partvii@amtrustgroup.com
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3.7 Veloitetaanko minulta lisämaksua tästä? 

Ei, sinua ei pyydetä korvaamaan Luovutuksesta aiheutuvia kuluja. AEL, AIU ja 
AmTrust Italy vastaavat Luovutuksen toteuttamisen kuluista ja maksuista. 
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Kohta 4 

Lisätietoa Riippumattomasta asiantuntijasta 

4.1 Kuka Riippumaton asiantuntija on? 

Riippumaton asiantuntija on konsulttiyhtiö Lane Clark & Peacock LLP:n Stewart 
Mitchell. Mitchell on Institute of Actuariesin jäsen ja hänellä on yli 30 vuoden kokemus 
vakuutusalalta.  

4.2 Mikä hänen roolinsa on? 

Riippumaton asiantuntija on nimitetty antamaan lausuntonsa ehdotusten 
todennäköisestä vaikutuksesta vakuutuksenottajiin. Hänen raporttinsa on puolueeton, 
ja se perustuu ehdotusten sekä AEL:n, AIU:n ja AmTrust Italyn liiketoiminnan 
perusteelliseen tarkasteluun. AEL, AIU ja AmTrust Italyn ovat antaneet hänelle pääsyn 
avainhenkilöihin ja tietoihin, joita hän on pyytänyt – sekä salaisiin että julkisiin. 

4.3 Mistä tiedän, että hän on riippumaton? 

PRA on hyväksynyt riippumattoman asiantuntijan nimityksen FCA:ta kuultuaan, ja 
riippumattomuus on yksi perusteista, joita se käyttää arvioidessaan asiantuntijan 
soveltuvuutta.  

Riippumattomalla asiantuntijalla ja hänen perheenjäsenillään ei ole vakuutuksia, 
omistusosuuksia tai muita taloudellisia etuja AEL:n, AIU:n, AmTrust Italyn tai minkään 
AmTrust-konserniin kuuluvan yrityksen kanssa.  

Riippumaton asiantuntija on ensisijaisesti vastuussa Oikeudelle eikä AEL:lle, AIU:lle 
tai AmTrust Italylle. Hänen Raporttinsa on oltava puolueeton. Olemme sisällyttäneet 
tähän pakettiin yhteenvedon Riippumattoman asiantuntijan Raportista, mutta voit 
ladata täydellisen version siitä verkkosivustoltamme 
(amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers). Jos haluat 
vastaanottaa sen paperi kopiona, ota meihin yhteys yllä olevan kohdan 3.4 () 
mukaisesti.   
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Kohta 5 

Muuttuuko vakuutukseni jollakin tavoin? 

5.1 Keneen otan yhteyttä Luovutuksen jälkeen, kun minulla on kysyttävää 
vakuutuksestani tai haluan muuttaa sitä? 

Kuten kohdassa 2.3 on mainittu, vakuutuksesi hallinnointi ei muutu Luovutuksen 
seurauksena, ja Luovutuksen jälkeen voit olla yhä normaalisti yhteydessä omaan 
AmTrust-yhteyshenkilöösi. 

5.2 Tuleeko vakuutusmaksuihin mitään muutoksia? 

Vakuutusmaksuihin ei tehdä muutoksia Luovutuksen seurauksena. 

5.3 Tapahtuuko vakuutukseni ehdoissa mitään muutoksia? 

Luovutus ei muuta vakuutuksesi tai mahdollisesti saamiesi korvausten ehtoja. 

5.4 Seuraako Luovutuksesta mitään muita muutoksia, joista minun pitäisi olla 
tietoinen? 

Financial Services Compensation Scheme (FSCS) 

FSCS suojaa kuluttajia ja yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 1 000 000 puntaa 
vuodessa (edellyttäen, että vakuutus ei ole poissuljettua lajia, kuten tavarakuljetus-, 
merikuljetus-, ilmailu- ja luottovakuutukset). Jos AEL tulee maksukyvyttömäksi ja 
täytät vaadittavat kriteerit, sinulla on tällä hetkellä oikeus turvautua FSCS:n apuun 
saadaksesi vakuutuksesi nojalla esittämääsi korvausvaatimuksen maksetuksi.  

Jos täytät kriteerit ja Ohjelma hyväksytään, ja jos vakuutuksesi siirretään AIU:lle ja/tai 
AmTrust Italylle, sinulla ei velkojen siirtymistä koskevien sääntöjen mukaan ehkä enää 
ole oikeutta turvautua FSCS:n apuun, jos AIU ja/tai AmTrust Italy tulee 
maksukyvyttömäksi Luovutuksen jälkeen esitettyjen korvausvaatimusten suhteen. 
Tämä ei vaikuta kykyysi turvautua FSCS:n apuun Luovutusta edeltäviin tapahtumiin 
liittyen. AEL:n vakuutuksenottajille, jotka eivät siirry AIU:lle ja/tai AmTrust Italylle, ei 
myöskään ole vaikutusta. 

Riippumaton asiantuntija on käsitellyt tätä kysymystä Raportissaan kohdassa 7.4. Hän 
on päätellyt, että FSCS:n avun mahdollisuuden lakkaaminen ei merkittävästi vaikuta 
vakuutuksenottajiin, koska AIU:n ja AmTrust Italyn taloudellinen tilanne on vahva ja 
maksukyvyttömyystilanne, jossa FSCS:n apua tarvittaisiin, on epätodennäköinen. 

The Financial Ombudsman Service (FOS) 

Jos sinulla on erimielisyys AEL:n kanssa ja täytät asiaankuuluvat kriteerit, sinulla on 
tällä hetkellä mahdollisuus käyttää FOS:ää, joka on maksuton ja riippumaton palvelu 
riitojen ratkaisemiseksi. Tämän palvelun tukikelpoisuuskriteerit ovat laajempia kuin 
FSCS:n, mutta ne ovat silti merkityksellisiä vain AEL:n vakuutuksenottajille, jotka ovat 
kuluttajia tai pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joiden vakuutukset on kirjattu ja/tai joita 
hallinnoidaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

AEL:n vakuutuksenottajat, jotka siirtyvät AIU:lle ja/tai AmTrust Italylle, voivat pidättää 
oikeuden turvautua FOS:n apuun erimielisyyksissä AIU:n ja/tai AmTrust Italyn kanssa, 
kun on kyse asioista, jotka tapahtuvat Voimaantulopäivän ja Brexitin jälkeen. Jos 
vakuutuksenottajat ovat tukikelpoisia, he voivat edelleen Voimaan tulopäivän jälkeen 
käyttää Yhdistyneen kuningaskunnan FOS:ia olemassa olevien valitusten ja Brexitiä 
edeltäneiden asioiden suhteen. 

Riippumaton asiantuntija on käsitellyt tätä kysymystä Raporttinsa kohdassa 7.5 ja 
todennut, ettei tämä FOS:n käyttöoikeuden menettäminen Raportissa esitetyistä syistä 
vaikuta olennaisesti haitallisesti vakuutuksenottajiin. 
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Lisätietoja siitä, oletko oikeutettu FSCS:n tai FOS:n apuun, on niiden verkkosivustojen 
(https://www.fscs.org.uk/ ja https://www.financial-ombudsman.org.uk/) 
asiaankuuluvissa osioissa sekä Riippumattoman asiantuntijan Raportin 
asiaankuuluvissa osioissa.  
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Kohta 6 

Loppukommentit 

6.1 En löydä vastausta kysymykseeni tästä vihkosesta.  Mistä saan lisätietoa? 

Toivomme, että antamamme tiedot ovat auttaneet sinua ymmärtämään ehdotuksia. 
AEL, AIU ja AmTrust Italy ovat julkaisseet lisätietoja osoitteessa 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers. Sieltä voit ladata 
täydellisen version Luovutuksen oikeudellisista ehdoista (jotka on esitetty Ohjelma-
asiakirjassa), Riippumattoman asiantuntijan koko Raportin ja vakuutuksenottajan 
viestintäpaketin. Julkaisemme verkkosivustolla myös mahdolliset Täydentävät raportit, 
jotka Riippumaton asiantuntija ehkä laatii ennen Oikeuden kuulemispäivää. 

Voit myös ottaa meihin yhteyttä alla olevien tietojen avulla, niin lähetämme sinulle 
nämä tiedot. Voit myös ottaa meihin yhteyttä alla olevien tietojen avulla, jos sinulla on 
kysyttävää tai haluat esittää ehdotettua Luovutusta koskevia huolenaiheita tai 
vastalauseita. 

Voit ottaa meihin yhteyttä: 

 soittamalla auttavaan numeroon +44 (0)333 234 3454 (arkisin kello 9.00–
17.00 Yhdistyneen kuningaskunnan aikaa (lukuun ottamatta yleisiä 
vapaapäiviä)).  

 kirjoittamalla meille osoitteeseen: 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
Exchequer Court 
33 St Mary Axe 
London EC3A 8AA 
United Kingdom; 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
6-8 College Green 
Dublin 2 
Ireland; tai 

 Amtrust International (Portfolio Transfers) 
14, Via Clerici 
20121 Milano 
Italia; tai 

 lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen: partvii@amtrustgroup.com. 

6.2 Mistä tiedän, onko Luovutus hyväksytty? 

Ilmoitamme Oikeudelle jätetyn hakemuksen ratkaisusta osoitteessa 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers Oikeuden 
kuulemisen jälkeen, joka on tarkoitus järjestää 24. kesäkuuta 2020.  Kaikki muutokset 
tai tiedot Luovutuksen etenemisestä ilmoitetaan myös tällä verkkosivustolla.  

Voit etsiä tietoa kuulemisen lopputuloksesta verkkosivustolta 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers tai ottamalla meihin 
yhteyttä yllä olevien tietojen avulla.  

Jos hakemus hyväksytään, Luovutuksen on tarkoitus tapahtua Voimaantulopäivänä 
(1. heinäkuuta 2020).   

mailto:partvii@amtrustgroup.com
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Liite 
Opas siihen, siirtyykö vakuutuksesi Ohjelman mukaisesti 

vai ei 

 

Riskin paikantamisen 
 
avain: * Riskin sijainti riippuu useista tekijöistä. Alla on yleinen (mutta ei tyhjentävä) yhteenveto näistä 
tekijöistä: 

1) Jos vakuutuksesi koskee kiinteistöä ja sen sisältöä (sikäli kuin sisältö kuuluu samaan 
vakuutukseen), riski sijaitsee on yleensä alueella, jossa kiinteistö sijaitsee (tai sijaitsee normaalisti) 
sinä päivänä, kun vakuutus on otettu. 

2) Jos vakuutuksesi koskee ajoneuvoja (lentokoneita, vesialuksia tai moottoriajoneuvoja), riskin 
sijainti määräytyy yleensä ajoneuvon rekisteröintipaikan mukaan. 

3) Jos vakuutuksesi koskee muita riskejä (eli se ei liity kiinteistöihin tai ajoneuvoihin):  

(a) jos olet yritys tai yhteisö, riskisi sijainti on yleensä sijoittautumispaikallasi sinä päivänä, kun 
vakuutus on otettu. Jos olet yritys tai yhteisö ja vakuutuksesi kattaa useampia 
sijoittautumispaikkoja eri alueilla, vakuutuksella on todennäköisesti useampia riskin 
sijaintipaikkoja; tai  

Koskeeko vakuutuksesi ja/tai korvausvaatimuksesi AEL:lle hoitovirheitä? 

Kyllä 
Ehdotetun Luovutuksen jälkeen 

vakuutuksenantajasi on AmTrust Italy. 

EI 
Missä vakuutuksesi vakuuttamat riskit 

sijaitsevat? 

ETA30-riskit 
Ehdotetun Luovutuksen jälkeen 

vakuutuksenantajasi liittyen 
vakuutuksesi kattamiin ETA30-

riskeihin on AIU.  

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 
tai ETA:n ulkopuoliseen 

alueeseen liittyvät JA ETA30-riskit 
Ehdotetun Luovutuksen jälkeen 

vakuutuksenantajasi liittyen 
vakuutuksesi kattamiin ETA30-

riskeihin on AIU. AEL pysyy 
vakuutuksenantajana siltä osin 

kuin vakuutuksesi kattaa 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan 
tai ETA:n ulkopuoliseen alueeseen 

liittyviä riskejä.  

Yhdistyneen kuningaskunnan 
ja/tai ETA:n ulkopuoliset riskit 
AEL pysyy vakuutuksenantajana 
ehdotetun Luovutuksen jälkeen. 
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(b) jos olet yksityishenkilö, riski sijaitsee yleensä alueella, jossa asut vakinaisesti sinä päivänä, 
kun vakuutus on otettu. 
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Sanasto 

Oikeus tarkoittaa Englannin ja Walesin ylioikeutta (High Court of Justice). 

Oikeuden kuuleminen tarkoittaa Englannin ja Walesin ylioikeudessa järjestettävää 
kuulemista, jossa tehdään lopullinen päätös hyväksyä tai hylätä Ohjelma. 

ETA tarkoittaa Euroopan talousaluetta.  

Voimaantulopäivä tarkoittaa 1. heinäkuuta 2020: päivämäärää, jolloin Ohjelman 
odotetaan tulevan voimaan (Oikeuden suostumuksella). Mahdollisista muutoksista 
Luovutuksen (tai sen jommankumman osan) päivämäärään ilmoitetaan osoitteessa 
amtrustfinancial.com/amtrustinternational/legal/portfolio-transfers.  

FCA tarkoittaa Financial Conduct Authorityä, jonka tavoitteena on suojella 
rahoituspalvelujen kuluttajia, suojella ja parantaa Yhdistyneen kuningaskunnan 
rahoitus järjestelmän eheyttä sekä edistää tehokasta kilpailua kuluttajien etujen 
mukaisesti.  

FSMA tarkoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 Financial Services and 
Markets Actia. 

 Riippumaton asiantuntija tarkoittaa Lane Clark & Peacock LLP:n Stewart Mitchelliä, 
joka on nimitetty laatimaan Raportti. PRA on hyväksynyt nimityksen FCA:ta 
konsultoituaan.  

 PRA tarkoittaa Prudential Regulation Authorityä, joka on vastuussa pankkien, 
rakennusyhdistysten, luotto- ja vakuutusyhtiöiden, vakuutuksenantajien ja suurten 
sijoitusyritysten vakauden valvonnasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

Sääntelijällä/Sääntelijöillä tarkoitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan vakuutusalan 
sääntelyviranomaista tai -viranomaisia. Tämä tarkoittaa kontekstista riippuen PRA:ta, 
FCA:ta tai molempia. 

 Raportti tarkoittaa riippumattoman asiantuntijan FSMA:n vaatimusten mukaisesti 
valmistelemaa Ohjelmaraporttia, jossa otetaan huomioon FCA:n käsikirjan, FG18/4, 
SUP 18.2: The FCA’s Approach to the review of Part VII insurance business transfers 
and the PRA’s Statement of Policy on insurance business transfers. 

Täydentävä raportti tarkoittaa raporttia, joka on laadittu ennen Oikeuden kuulemista 
sen huomioimiseksi, millaisia ovat Riippumattoman asiantuntijan johtopäätökset 
tapahtumista, jotka ovat sattuneet hänen alkuperäisen Raporttinsa julkaisemisen 
jälkeen.  

 

 

 


